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100% SUV. 100% eléctrico

100% Volkswagen
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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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É curioso como moitos medios de comunicación lle dan bambú, como di a canción de Miguel Bosé, ao fabricante Tesla
e, indirectamente, a Elon Musk. Algo que
o magnate xa dixo que lle gusta moito,
pois canto máis falen da súa marca máis
se coñece e máis valor colle.
A xente nova xa non anhela ter un coche como sucedía hai tan só un par de
décadas. Hai novas formas de mobilidade
urbanas que eran impensables hai vinte
anos (bicis eléctricas, patinetes…).
Hai tan só dúas décadas non existía
Tesla. Daquela era impensable que un
rapaz chamado Elon puxese en cuestión
toda a industria automobilística mundial.
Púxoa, e de que forma. Parece como se
xogase cos grandes grupos, case monstros, que levaban fabricando automóbiles dende había máis dun século. Como
se atrevía un mocoso a faltarlles ao respecto aos seus maiores! Así parece ser
que o tomaron os avós da construción
de automóbiles.
Miña nai! Un cativo irrespectuoso que
en menos de dúas décadas supera, e con
moito, a capitalización bolsista dos seus
maiores.
Detrás desta falta de respecto van moitos medios de comunicación (e outros
poderes agochados nas RRSS), grandes
comparsas dos fabricantes, tamén, como
non, bandullos agradecidos. Eles en tromba saíron poñer como chupa de dómine o
pequeno Elon, que non fixera outra cousa que comezar a fabricar coches eléctricos, con toda a súa ilusión e poñendo en
valor o apelido dun dos grandes xenios
da ciencia, Nicola Tesla, un serbio maltratado polo establishment norteamericano
da súa época. Agora parece que outro establishment quere darlle bambú a outro
apelido, Musk, esta vez surafricano.
Segundo os analistas de *UBS, o futuro
da marca Tesla é máis brillante ca nunca. A entidade tamén fai referencia á boa
carteira de pedidos récord de Tesla deste

ano, ás marxes crecentes e a unha vantaxe nas cadeas de subministración críticas. Resumindo, os analistas agardan que
Tesla se converta nun dos tres principais
fabricantes de automóbiles do mundo
para o ano 2030.
Por outra banda, o marcado crecemento da popularidade de Tesla no ámbito
mundial en 2020 e 2021 —que non só
lle permitiu á empresa estadounidense
saír da zona de perdas na que se mantiña
dende a súa entrada ao mercado, senón
rexistrar ganancias millonarias—, viuse
reflectido tamén na súa capitalización de
mercado. E é que, malia que o seu valor
en bolsa non fai máis que subir dende
2010, foi precisamente nos dous últimos
anos cando experimentou un notorio aumento. De feito, en 2021 alcanzou unha
capitalización bolsista superior ao billón
de dólares estadounidenses e logrou así
formar parte dun selecto grupo de empresas no que se inclúen outros xigantes
como Apple, Microsoft ou Amazon. Unha
capitalización moi superior á dos grandes grupos do automóbil máis potentes
no ámbito mundial (GM, Volkswagen ou
Toyota).
A compañía que dirixe Elon Musk entregou 310.048 coches eléctricos no primeiro trimestre e 254.695 automóbiles
máis no segundo. En total Tesla vendeu
564.743 coches eléctricos na primeira
metade de 2022, que son 241.223 unidades máis que a marca chinesa BYD, o seu
gran competidor, no mesmo período (un
74,5% máis).
Estes son os datos. O demais dos medios
e das RRSS poñendo de chupa de domine
esta marca dá a impresión que é intencionado, e agradecido. Musk está pouco preocupado con tanto bambú. Canto máis lle
dean, máis grande fan a Tesla.
*UBS é unha prestixiosa compañía global que ofrece servizos financeiros en
máis de cincuenta países.
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Dúas rodas
O futuro do equipo Movistar Team está no aire
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

O equipo non pasa pola mellor época no eido deportivo,
está nas últimas posicións na
táboa para manterse na primeira división do ciclismo,
e ata as últimas probas do
calendario non saberemos
se o Movistar Team, conservará a súa praza na máxima
categoría.
Ademais Alejandro Valverde
deixará o ciclismo o remate
da tempada, e no equipo non
hai un relevo claro do ciclista murciano, o que fará que
o Movistar teña que acudir
a un mercado carente de "líderes" sen contrato en vigor
para 2023.

Maxsym TL 508

SYM presentou o
Maxsym TL 508 Euro
5, que substitúe ao
TL 465 Euro 4 e achega interesantes novidades. Entre
elas destaca o motor: cunha potencia 12% maior que
a do Maxsym TL Euro 4; con
45,5cv, é dicir 4,8 máis que o
seu predecesor.
Na transmisión destacan o
sistema CVT e o embrague
automático húmido multidisco. Coa axuda do sistema
de correa de dobre dentado
“V-Belt”, o sistema CVT ofrece

O sistema de ascensos e
descenso realizase cada tres
anos, e como non fagan os
deberes pronto poden pasalo moi mal nos vindeiros
anos, porque quen lle aguantou o equipo todos estes
anos foi Valverde, e sen el o
equipo estaría en segunda
división xa.
Ademais o patrocinio de
Movistar remata este ano.
Que pasará o final da tempada se o equipo non consegue permanecer en primeira
división?
Equipos de segunda división como o Team Arkéa
- Samsic, onde corre o

unha transmisión suave e sen
saltos en todos os réximes do
motor, o que minimiza a perda de potencia nos cambios.
O embrague automático multidisco está mergullado en
aceite para alongar a súa durabilidade e estabilidade.
A nova SYM tamén incorpora importantes novidades en
termos de equipamento:
•
- Un avanzado sistema TCS de control de
tracción que mellora a seguridade, sobre todo, en firmes
esvarantes.

Chaqueta Internazionale Nude
Para
a
calor
Garibaldi dispón dunha chaqueta ventilada para seguir montando en
moto con seguridade e máis
frescos. É a Internazionale
Nude, unha chaqueta moi lixeira, confeccionada en polyester 600D, poliamida de reixa e

Premios para Shad

As bolsas laterais
de aventura TR40 e a
futura maleta de aluminio para dous cascos TR55
foron premiadas polo seu
deseño e innovación. A gama
de Terra recibiu o seu 6º e 7º
premio internacional de deseño en dous anos. As novas alforxas de aventura TR40 e a
maleta de aluminio para dous
cascos TR55 foron as dúas gañadoras da súa categoría nos

con mangas reforzadas, un forro interno de reixa antisuor, 2
petos exteriores e 2 interiores,
dos cales un é específico para
o móbil. Ademais dispón de regulación axustable en pescozo, mangas, puños e nos baixos
da cadeira. Tamén ten un peto

prestixiosos premios de deseño ABC Mobility Awards que
outorga o German Design
Council.
As TR40 destacan pola calidade dos seus materiais, ultrarresitentes á abrasión e a súa
capacidade de 32 litros e 10 kg
de carga por bolsa. Son as únicas alforxas téxtiles do mercado que permiten, nun só
mecanismo, bloquear a bolsa
sobre a fixación 4P System e

colombiano Nairo Quintana,
ten practicamente garantido
o seu ascenso a primeira división, o rematar por diante do
mencionado Movistar Team.
Tal como está organizado
o sistema de ascenso e descenso non todo depende da
“billeteira” dun equipo, senón
saber onde é adecuado correr para conseguir os puntos necesarios. Tense dado o
caso de equipos que non levan os seus mellores ciclistas
a probas de alto nivel para
ir disputar outras probas de
menor categoría, onde poder
conseguir os puntos dunha
forma mais “fácil”.

•
- O novo sistema de
arrinque Keyless sen chave
(smart key)
•
- O novo porto USB
QC 3.0, que asegura a posibilidade de cargar os dispositivos electrónicos con máis
velocidade e máis seguridade
á vez que reduce o seu nivel
de quecemento.
O Maxsym TL 508 está
dispoñible por 9.999
euros.
A gama de cores inclúe
catro tonalidades: negro,

branco, azul e o novo e atrevido azul tornasol.

interior para engadir un protector de costas.
Dispoñible en cores: azul e
marrón e en negro na versión
Vintage. Tamén existe unha
Internazionale Nude feminina en cores negro e gris claro.
Prezo: 130 €.

impedir, ao mesmo tempo, o
acceso ao seu interior.
O top case de aluminio TR55
(comercializarase en outubro)
nos seus dous acabados (aluminio e negro) terá capacidade para dous
cascos

modulares e se converterá na
maleta, da súa categoría, máis
lixeira do mercado.
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Novos paquetes para o Seat Ateca
XS, XM, XL e XXL
non son talles de
roupa, senón os nomes dos novos paquetes do
Seat Ateca, que complementan os catro niveis de acabado
do SUV hispano: Reference,
Style, X-Perience e FR. Os
tres primeiros acabados ven
de serie co paquete XM, que
será o único dispoñible para
o Reference, mentres os outros dous tamén se poderan escoller co XL e o XXL. O
Reference XM ocupa a base
da oferta do novo Ateca, partindo dos 21.790 €, mentres

a orde, en canto ao nivel de
equipamento segue así: Style
XM, X-Perience XM, FR XS.
Os paquetes opcionais ascenden nesta orde e por estes sobrecostes: Style XL,
por 260 €, Style XXL, por 530
€, X-Perience XL, por 488 €,
X-Perience XXL, por 676 €, FR
XM, por 125 €, e FR XL, por
177 €. O Seat Ateca Reference
XM, ten un motor de gasolina
TSI de 110cv, pero a oferta de
motores esténdese ata algunhas opcións de 190cv, dependendo do nivel de acabado.

Tecnolóxico e dinámico, o MG4 Electric
A partir da nova
plataforma
MSP
(Modular
Sacable
Platform), cun atractivo e xuvenil deseño baseado no emprego do aluminio e do aceiro,
o MG4 Electric presenta un rechamante capó con faros LED,
unha zaga traseira en varios
niveis e un teito bicolor de
sofisticada aerodinámica, e
está listo para saír ao mercado neste outono nas seguintes combinacións de cores:
Pebble Black, Dover White,
Medal Dilver, Andes Grey,
Diamond Red, Brighton Blue
e Fizzy Orange. Materializa o
espírito desenfadado e fresco

que quere representar a marca cara ao futuro.
O MG4 Electric é o vehículo
máis avanzado de MG Motor
ata hoxe. A batería permite

O Big Love de Mini
O artista londinense Lakwena Maciver
está detrás do deseño do novo Mini Recharged,
unha obra de arte sobre un
vehículo electrificado, inspirada nas viaxes e experiencias de distintas persoas. O
Mini Recharged Lakwena
quere representar coas súas
vivas cores a alegría de vivir
e a diversidade, os mesmos
conceptos detrás do mural
que, o mesmo artista, pintou en Munich para a marca. O mural, colle o nome do
lema central de Mini, que tamén da forma ao Recharged
Lakwena, a frase “Big Love”,
ou “Grande Amor” en inglés.

Mini representa ao Grupo
BMW como patrocinador
das competicións de voleibol praia e escalada na
Königsplatz de Múnic. Os
sons atmosféricos dun MINI
convertido en cabina de DJ
acompañan os emocionantes partidos na area de voleibol de praia. No Pavillón
MINI da praza Lenbachplatz,
o Campionato Europeo é
acompañado dun variado programa de fitness, nutrición, mindfulness, arte e
música, incluíndo o Mini
Recharged Lakwena. Por último, Mini celebra a diversidade cunha festa chamada
“Big Love United”.

percorrer ata 450 quilómetros WLTP. A condución faise
áxil grazas á propulsión traseira e unha distribución do
peso de 50:50. A seguridade

dos pasaxeiros queda garantida co sistema de asistencias á condución MG Pilot e o
concepto de seguridade “Zero
Thermal Runaway”.
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BMW M4, edición do 50 Aniversario
Tan só 20 unidades, das 700 a nivel
mundial, irán a parar ao mercado nacional, das
que oito desas unidades son
para o BMW M4 Competition
Coupé, por 143.997 euros, e
as outras doce son para o
BMW M4 Competition Coupé
M xDrive, por 146.664 €. A
edición deste icónico modelo estará dispoñible por
tempo limitado tanto para a
variante de tracción traseira,
como na versión con tracción
M xDrive. As cinco cores exteriores dispoñibles tamén
son moi exclusivas: Carbon
Black, Macao Blue, Brands

Hatch Grey, Imola Red e San
Marino Blue.
Esta edición conta con máis
equipamento deportivo que
o modelo de serie, destacando o Paquete exterior, as molduras interiores e os asentos
envolventes (tipo baquet)
de fibra de carbono. Inclúe
a deslimitación de velocidade máxima que aumenta
do 250 km/h ata o 290 km/h
que ata o de agora estaba reservada ao Paquete M Race
Track. Ademais, a edición é
compatible cos paquetes e a
maioría do equipamento opcional do BMW M4.

Camións pesados eléctricos
Hyundai
Motor
anuncia a exportación de 27 unidades do XCIENT Fuel Cell a
Alemaña, reforzando deste
xeito a expansión da marca
no mercado europeo. Estes
vehículos teñen como destino sete empresas alemás
de loxística, fabricación e
venda polo miúdo, que contan co financiamento do
Ministerio Federal Alemán
para a Industria Dixital e o
Transporte (BMDV), que dispoñerá dun orzamento de
1.600 millóns de euros ata
2024 para adquirir vehículos comerciais ecolóxicos.
Hyundai Hydrogen Mobility
Germany (HHMG), empresa conxunta de Hyundai
Motor Company e a suíza H2
Energy, será a encargada de

establecer un ecosistema de
hidróxeno no país xermano.
"Comprácenos entrar agora
tamén oficialmente no mercado alemán de vehículos
comerciais co noso camión
eléctrico de pila de combustible para cargas pesadas, o
XCIENT Fuel Cell. Hyundai
Motor, que é recoñecido
como o líder en tecnoloxía
de pila de combustible de
hidróxeno, aproveitará esta
oportunidade para expandir
o noso negocio no mercado
europeo máis amplo, apoiando con éxito os esforzos de
Alemaña para lograr os seus
obxectivos de neutralidade
de carbono": así fala Mark
Freymueller, vicepresidente
sénior e xefe de Innovación
de Negocios de Vehículos
Comerciais de Hyundai.

Barcos eléctricos, Seat MÓ expande o seu servizo
Xa non actuará tan
só en Barcelona, senón que Seat MÓ, a
unidade de negocio dedicada
a produtos e servizos de mobilidade sostible, operará en
diferentes sitios do Levante,
como Valencia ou Baleares,
e ata en Cádiz. Forman parte da oferta da marca patinetes, scooters ou incluso barcos
eléctricos, que terán ata oito
horas de autonomía. Este
novidoso alugueiro de barcos eléctricos é posible pola
colaboración coa firma de
Martorell con Rebot Yachts. E
os clientes da marca que residan en Menorca terán a súa
disposición o porto de Mahón
para dar paseos polas costas
baleáricas en barcas 100%

eléctricas, sen necesidade de
licencia de patrón.
O resto da illa tamén gozará
da totalidade da oferta de mobilidade sostible de Seat MÓ,
cos patinetes eléctricos eKickScooters, as motos eléctricas

eScooters, e os coches 100%
eléctricos. Todo iso a través da
app Seat MÓtosharing ou da
web de Seat MÓ, e utilizando
como base principal os hoteis
Artiem, un dos principais colaboradores da marca na illa.

Ademais, os usuarios poderán
alugar o vehículo elixido durante días ou semanas, cando nos anteriores servizos de
Seat MÓ os usuarios pagaban
por minutos.

Novas

7

Chega o LC 500 Bespoke Carbon, de Lexus

O acabado VZ Cup do Cupra
León, máis deportivo
Inspirado dos modelos de competición de Cupra, o
novo acabado VZ Cupa fai
fincapé nas cualidades deportivas do Cupra León.
Neste sentido, uns pneumáticos semislick Bridgeston
Potenza Race e un sistema
de freos Brembo garanten
un comportamento máis dinámico, mentres certos elementos do deseño danlle un
carácter máis emocional e
deportivo. No exterior destacamos as lamias de 19 polgadas en tons negro e Copper,
faldóns laterais Cupra e o
spoiler traseiro en fibra de
carbono. No interior, por
outro lado, atopamos uns

asentos CupBucket, de estilo
de competición, volante con
botóns satélite e teito panorámico practicable.
O Cupra León VZ Cup está
dispoñible con diferentes opcións mecánicas e en ambos
os tipos de carrozaría, entre
as que se inclúen a versión
híbrida enchufable 1.4 e-HYBRID de 245 cabalos, o motor de gasolina 2.0 TSI 300cv,
e o 2.0 TSI 310cv DSG 4Drive
(dispoñible no Sportstourer).
Todo iso, unido a unha experiencia de usuario dixitalizada e conectada, e aos últimos
sistemas de asistencia á condución, renovan este compacto deportivo.

Lexus presenta o
acabado Bespoke
Carbon para o LC
500 V8 Coupé, inspirado nos
vórtices de punta de ala do
deseño dos avións a reacción. Só está dispoñible en
cor vermella Sonic, que se
pode completar co exclusivo Pack Black, con detalles
en negro no exterior do coche. Outros elementos novidosos no exterior inclúen un
alerón traseiro reforzado con
fibra de carbono, que mellora a aerodinámica ou unhas
lamias forxadas de 21 polgadas de cinco radios.
No interior, a marca de luxo
fai honra da súa categoría

cunha tapizaría Alcántara
que consta dun acabado
que forma un anagrama da
edición limitada de Bespoke
Carbon. Ademais o equipamento inclúe un volante de
coiro calefactado, un sistema
de son Mark Levinsón con 13
altofalantes, unha pantalla
multimedia de 10,32 polgadas, compatible con Apple
CarPlay e Android Auto,
Head-up display, e navegador premium. Propulsado
por un motor de gasolina V8
de 5 litros, o seu prezo é de
157.500 euros, e só haberá
unha única unidade dispoñible para o noso mercado.

Novo DS 7 e-Tense La Première
O novo DS 7 e-Tense 4x4 360 ofrécese
nun primeiro lugar na
Edición Limitada La Première,
cun motor de 200cv e aos motores eléctricos de 110 e 113
cabalos nos eixes dianteiro e
traseiro cun peso limitado aos
1.885 kg. Estes motores combinados coa batería de 14,2
KWh permiten conducir con
cero emisións e tracción ás catro rodas ata 62 km (WLTP EAER
en cidade) e 57 km (WLTP AER
combinado) coa posibilidade
de alcanzar os 190 km/h en
modo 100% eléctrico. Equipado

con pneumáticos Michelin Pilot
Sport 4S 245/35 R21, pode pasar de 0 a 100 km/h en 5,6”.
No deseño exterior destaca o
Black Pack, negro brillante, nas
ventás, barras de teito e grella.
O interior presenta dúas opcións, Opera Negro Basalto e
Opera Gris Perla. Ofrécese de
serie cunha completa gama
de opcións: amortiguación DS
Active Suspension, condución
semiautónoma DS Drive Assist
de nivel 2, sistema de infoentretemento DS Iris System, faros DS Pixel LED Vision 3.0,
equipo de son Focal Electra e

todos os elementos de axuda á
condución e de confort que os
clientes podan desexar. O DS 7
E-Tense 4x4 360 La Première ten
un prezo de 75.250 €. Ademais
a tecnoloxía e-Tense ofrece tres
posibles motorizacións híbridas

enchufables, o DS 7 E-Tense 4x4
300 cun prezo de 56.500 €; o DS
7 e-Tense 4x4 225 a partir dos
51.500 €; e o DS 7 con motor
diésel BlueHDi 130 con caixa
automática de 8 velocidades
a partir de 42.800 €.

BREVES
❱❱
Nikola
anunciou
que o actual conselleiro delegado da compañía, Mark Russell, xubilarase o vindeiro 1 de
xaneiro, sendo Michael Lohscheller, actual presidente de
Nikola Motor e ex-conselleiro
delegado de Opel, quen asuma o posto.
❱❱
O piloto de probas

de Porsche Lars Kern logrou a
volta máis rápida ata a data, cun
Taycan Turbo S, para un eléctrico de produción no circuíto de
Nürburgring, cun rexistro de 7
minutos e 33 segundos.
❱❱
A CE expresou a súa
alarma co plan aprobado
polo Senado estadounidense
en materia de impostos, que

inclúe axudas de ata 7.400
€ só para a compra de eléctricos fabricados en USA, ao
consideralo discriminatorio
para os fabricantes europeos.
❱❱
A compañía chinesa
CATL investirá 7.340 millóns
de euros na construción dunha planta de baterías de 100
xigavatios-hora (GWh) en De-

brecen, ao leste de Hungría.
❱❱
Os aloxamentos turísticos é o sector que máis
debe adaptarse á mobilidade
eléctrica, xa que hoteis, cámpings… deben dispoñer de
puntos de recarga para que
os hóspedes que teñan coche
eléctrico, poidan cargalo nas
súas instalacións.
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Kia actualiza o XCeed
As melloras comprenden aspectos
tecnolóxicos e de
deseño, e, ademais, preséntase unha versión deportiva
GT-line. Baixo a dirección de
Gregory Guillaume, o deseño exterior segue o estilo do
anterior XCeed, cun aspecto
máis dinámico e cupé, que na
GT-line tira máis ao a un espírito deportivo e atrevido. O
interior está orientado cara
á ergonomía e á comodidade, cun aumento da dixitalización da cabina, mentres a
GT-line complementa o habitáculo con elementos, como
o volante ou o teito, que van
a xogo co estilo deportivo do
exterior.
No tanto das motorizacións,
atopamos tres motores de
inxección directa de gasolina
con turbocompresor (T-GDi):
un T-GDi de tres cilindros e
1,0 litros que xera 120cv e
172 Nm de par máximo; un
T-GDi de catro cilindros e
1,5 litros que alcanza 160cv
e 253 Nm de par máximo;
e unha unidade de alta potencia T-GDi 1,6 litros, cunha

potencia de 204 cabalos e un
par motor de 265 Nm. Tamén
está dispoñible cun motor
diésel con sistema mild-hybrid (MHEV). Este motor de
1,6 litros está dispoñible cunha caixa de cambios manual
de seis velocidades para unha
potencia de 136 cabalos e un
par máximo de 280 Nm, que
chega a 320 Nm na versión de
dobre embrague de sete velocidades. Por último, tamén
estará dispoñible unha motorización híbridia enchufable
(PHEV) cun motor eléctrico
de 44,5 kW e un motor GDI
de catro cilindros e 1,6 litros,
que xuntos achegan 141cv e
265 Nm de par.

China domina o mercado dos coches enchufables
Tesla e Volkswagen
son adiantados na
posición
mundial
polo grupo chinés BYD, no
canto de coches enchufables,
mentres en eléctricos puros
a marca de Elon Musk mantén o liderazgo, só para ter
á marca detrás na segunda
posición. Nas vendas totais a
nivel global de enchufables,
BYD é responsable do 15,4%
da cota, a pesar de que xusto hai un ano esa cifra era só
dun 5,9%. Pero non é a única empresa de China que
está dominando con forza
este sector do mercado automobilístico. Se Tesla é a
segunda marca, Saic, tamén
chinesa, é a terceira co 8,6%
da cota, tendo a Volkswagen
na cuarta posición e o seu
8% de mercado, nunha caída para a marca alemá dende un 13,4%. Geely-Volvo, un
consorcio tamén con capital

chino, pecha este ranking cun
5,6% de cota de mercado.
O BYD Tang, punta de lanza en Europa para o xigante chinés, xa está á venda

en Noruega, e se espera que
aumente as cifras de vendas
de enchufables da súa compañía, que por agora levan
máis de 640.000 unidades

vendidas en todo o mundo.
Xapón tamén disporá de ata
tres modelos novos de BYD
na oferta do mercado de
enchufables.
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Novo Civic Type R de Honda, confort e rendemento
“Co novo Civic Type
R, os enxeñeiros de
Honda cumpriron
unha vez máis o noso obxectivo de conseguir a experiencia
de condución máis gratificante dentro do segmento dos
modelos de cinco portas de
alto rendemento”. Así fala Tom
Gardner, vicepresidente sénior de Honda Motor Europe,
mentres que o novo modelo, que bateu a marca de volta rápida dun compacto de
tracción dianteira, en Suzuka,
Xapón, fala por si só das súas
capacidades. O deseño está
baseado no concepto “deportivo definitivo 2.0”, que recolle
a silueta do Civic e:HEV, e realza o aspecto deportivo e eleva o rendemento dinámico,

sobre unhas lamias lixeiras de
aliaxe de 19 polgadas. O fluxo de aire está maximizado
con detalles como unha nova
saída de aire no capó, ou na
arquitectura do paragolpes,
resultando nunha mellor aerodinámica xeral.
Dentro da cabina, o usuario
atopará unha contorna pensada para o goce da condución, cun toque de estilo que
potencia o carácter deportivo, como a tapizaría clásica en
cor vermella. O condutor queda sentado nunha posición de
condución máis baixa que antes, cunha maior visibilidade
do capó. Os lixeiros asentos
dianteiros, de estilo deportivo
e con tapizaría con efecto de
ante, ofrecen un soporte para

a estrutura postural do condutor, a fin de proporcionar
confort e manobrabilidade na
pista e durante traxectos longos. O usuario pode cambiar
con fluidez entre os modos de
condución Comfort, Sport, +R
e o novo Individual, que deixa
marxe á personalización.

Tres décadas de Porsche Supercup
Para conmemorar
o 30º aniversario da
Porsche Supercup, o
Museo Porsche expón ata o
vindeiro 28 de agosto unha
edición especial pensada
para a estrada do 911 GT3
Cup, baseada no deseño do
911 GT3 Cup Vip do 2022 e
que representa a conexión
entre os exclusivos vehículos Porsche e o compromiso
coa competición no marco
da Porsche-Supercup, un dos
campionatos para clientes

máis importantes do mundo
en escenarios míticos como
Montecarlo o Silverstone.
Os elementos máis característicos deste novo VIP Car
son a icona do 30 aniversario, os nomes dos campións
da Porsche-Supercup, a malla multicolor de píxeles, así
como a combinación de cores, e que distinguen esta versión de estrada do coche de
competición orixinal. Nesta
exposición, ademais da edición especial, están presentes

o mesmo 911 GT3 Cup Vip do
2022, o 911 GT3 Cup 3.8 de

1994, o Porsche 911 Carrera 2
Cup e o 911 GT3 Cup 997.

Cando a carrozaría non ten pintura senón placas solares
Sono presenta o
máis semellante a
un vehículo solar, o
Sion, revestido de placas solares, pero que malia o novidoso da idea aínda non
pode propulsar o coche empregando só a enerxía do
astro rei. A tecnoloxía aínda non chegou ao punto de
facer un vehículo que sexa
funcional nesas condicións.
O Sion, de Sono, é un vehículo eléctrico, dotado dunha
batería de tecnoloxía LFP de
54 kWh de capacidade bruta, cunha autonomía de 305
quilómetros. O Sion recárgase cun cable que pode usar
tomas domésticas, de ata 11

kW, ou estacións públicas rápidas, de ata 57kW, alcanzando o 80% da capacidade en
35 minutos.
Pero o rechamante do Sion
está na súa cuberta, que
non amosa ningunha pintura senón 456 pequenas placas fotovoltaicas, integradas
na carrozaría para estender
o máximo posible a autonomía do vehículo, cunha
media de 112 quilómetros
semanais propulsados polo
sol, ou, no caso ibérico,
unha estimación de 245 km,
o 80,33% de aumento, grazas ás horas de luz da nosa
zona xeográfica. Esta é a tecnoloxía más achegada a un

vehículo totalmente autónomo e sostible, independente de cables ou combustibles
fósiles. Por agora, a ciencia
ten desenvolvido modelos
experimentais que funcionan, sempre que o condutor,

único usuario do transporte,
viaxe tumbado, apoiado en
rodas máis finas como dunha
bicicleta. O Sion, aínda atado a un cable, é o paso máis
adiantado a ese futuro de
mobilidade sostible.
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Bentley a punto de rematar a
produción do Balacar
Ao fabricante británico quédalle pouco
para rematar a produción das doce unidades do
Balacar, adxudicadas e vendidas xa por 1,5 millóns de libras,
ou 1,77 millóns de euros. Este
luxoso bipraza está propulsado por un motor de gasolina
W12 de 6 litros con 660 cabalos de potencia e que pode
alcanzar os 320 km/h de velocidade máxima. Co seu deseño
de barchetta sen teito, e cunha carrozaría totalmente nova
e musculosa, o Bacalar ofrece
unha gran cantidade de opcións e materiais a elixir, facendo de cada un unha peza
inigualable, xa que todos os coches da serie limitada foron especificados en cada fase e ao
detalle polos seus propietarios.
Outra vez queda claro que
unha fabricación responsable

semella un luxo, porque o
Balacar pode presumir da orixe
ética e sostible de todos os seus
compoñentes, como a cinza de
cáscara de arroz, que lle dá ao
exterior un toque metálico. A
lá natural británica e a madeira
de río de Anglia Oriental (con
5.000 anos de antigüidade) e
outra forma na que se materializa esta orixe “limpa de culpa”.
Aínda que unha árbore milenaria pensaría doutro xeito.

McLaren anuncia un novo campionato e a súa estrela
O McLaren Trophy,
cun nome bastante
directo, será un campionato monomarca, dirixido
a parellas de pilotos, que terá
lugar en diversos circuítos de
Europa. O Artura Trophy, tamén ben nomeado, foi creado especificamente para
esta competición, tomando coma modelo o Artura
que conduce pola estrada. O
novo Artura Trophy comparte a Arquitectura Lixeira de

Carbono McLaren, pero en vez
dos 680 cabalos de potencia
que o motor V6 biturbo concede ao modelo base, o seu irmán de carreiras prescinde do
aparello eléctrico, e desenvolve 95cv menos, con 585cv de
potencia. Agora o Artura convértese no protagonista deste
novo certame GT monomarca
que reúne a parellas de pilotos
profesionais e amateurs, pois o
corazón do McLaren Trophy é o
novo modelo de competición

Artura Trophy, baseado no
Artura GT4, pero liberado da
normativa BoP, que limita o
rendemento das mecánicas.
Grazas a iso, o coche británico gozará de mellores niveis

de potencia e carga aerodinámica, o que aumentará as súas
prestacións e reducirá os tempos por volta, aproximándose
aos rexistros da categoría superior GT3.

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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Novo acabado X-Perience do Seat Tarraco
Trátase da substitución do Xcellence, que
despois de aplicarse do
Arona e o Ateca, chega agora
ao Seat Tarraco. O X-Perience
adopta un novo paragolpes
traseiro, así coma lamias de
aliaxe opcionais Supreme de
20’’ en cor Gris Nuclear. No interior temos que destacar a

tapizaría Dinamica, cun tecido
de microfibra que combina presenza e durabilidade, ofrecendo un deseño atemporal que
ademais ten un sentido práctico para o uso cotiá. Complétase
o redeseño do habitáculo coas
novas cores das insercións presentes nos paneis das portas,
o cadro de mandos e outros

compoñentes como o logo
X-Perience nos repousacabezas dos asentos dianteiros. Así
mesmo, nos limiares das portas iluminados tamén figura a
inscrición deste novo nivel de
equipamento.
Con este novo acabado, a
oferta do Tarraco complétase
cos previos Style, o anterior e

acabado de serie, e o FR, que
é o nivel máis completo e exclusivo. O paquete opcional
X-Perience XL engade o recoñecemento de sinais de tráfico,
pantalla de infoentretemento
grande de 9,2 polgadas, todos
os servizos de Seat Connect, cámara 360º, cargador sen cable e
asentos calefactados.

de ningún compoñente adicional. Cun cargador de 350 kW, o
Ioniq 6 pódese cargar dun 10%
ao 80% en 18 minutos.
A Plataforma E-GMP, ademais
de darlle ao Ioniq 6 unhas dimensións distintivas e elegantes no exterior, tamén garante
no interior un espazo cómodo
e dispoñible para a personalización. A iluminación bi-ton do

habitáculo pódese escoller entre seis cores e temas. Un sistema de axuste eléctrico permite
modificar a experiencia da condución, es aspectos como o esforzo da dirección, a potencia
do motor ou máis. Ademais,
unha nova tecnoloxía, e-ASD,
fai que, dentro do vehículo, a
textura do son cambie en función do estilo de condución.

Hyundai Ioniq 6: autonomía e confort
O deseño aerodinámico e o baixo consumo de enerxía
(ciclo WLTP), por debaixo de
14 kWh/100 km, fan ao Ioniq
6 un coche moi eficiente, que
logra unha autonomía de 610
km cunha soa carga. A súa
batería de longa duración é
de 77,4 kWh e ten dúas configuracións: tracción traseira

ou tracción total. Esta última
achega unha potencia de 239
kW e unha aceleración de 0 a
100 km/h en 5,1 segundos. E
grazas á Plataforma Modular
Global Eléctrica (E-GMP) do
Hyndai Motor Group, o novo
automóbil ten unha capacidade de recarga múltiple ultrarrápida de 800 volts de serie, ou
de 400 volts sen necesidade
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Sen esforzo non hai recompensa
■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | Texto

Non me gusta vender
fume e sempre digo que o
éxito non é dos que nos dedicamos ao asesoramento,
o éxito sempre é do cliente. Mais non pretendas ter
éxito sen esforzo e traballo.
Por moito que che digan
que facer e como facelo, o
que o ten que facer es ti.
A teoría, o papel e o
PowerPoint
sopórtano
todo. Podo trazar un procedemento, especificar o que,
o como, o cando e quen é
o responsable de levalo a
cabo. Quedará precioso, un
diagrama de fluxo con cores e un detalle exhaustivo
do procedemento. A eficacia deste non se poderá
medir sen que ti o poñas en
práctica. Se o fas e non funciona, volveremos a adaptalo e así ata que funcione,
pero has ser ti o que o traballe no día a día.
Non vendemos fume, se o
desexas nós, os asesores ou
consultores, acompañarémoste na posta en marcha.
O que lea isto e teña un
negocio, neste caso un taller de reparación, seguro
que estará a facer as cousas

ben, pola contra xa estaría
coa persiana baixada. Pero
ten o teu negocio capacidade de mellora? Sabes
onde estás e ata onde podes chegar?
Hai uns días, nunha charla
cun cliente noso (o xerente
dun taller), comentábame
a pouca preocupación que
existe no sector por coñecer as dúas cuestións anteriores, pola xestión do
negocio. Eu coincidía con
el, tratamos con moitos talleres e sempre formulo un
par de preguntas no inicio
das conversacións ou negociacións e as respostas
que me dades reforzan esta
crenza, que hai pouco interese pola xestión.
Este cliente díxome que
coñecer estas dúas cuestións, a capacidade de mellora e o seu cociente de
eficacia, deulle oportunidade de medrar. O coñecer
estes indicadores permitiulle fixarse un obxectivo, ata
entón só tiña desexos.
Fíxome reflexionar e pensar no porqué desta falta
de preocupación pola xestión. Total, que dixen, vou

pulsar o mercado. Preparei
e lancei unha oferta, sen
custo algún, para que o taller poida coñecer os dous
ítems mencionados vía redes sociais e Internet. A
resposta obtida refórzame
a teoría deste cliente, ou
quizais é que o que é gratis
non se valora…

Podo
ensinarche, estar ao
teu carón, pero se
non te esforzas non
haberá recompensa
Eu como empresario tamén pedín asesoramento
ou axuda, como queirades
chamalo, a terceiros, dado
que é imposible saber de
todo. Fixéronme cambiar
cousas e traballando e esforzándome mellorei.
A chave é atopar un oco
para pensar, cando o fixen e
coa axuda de terceiros atopei unha nova vía que me
axudou a estar a dar guerra
a día de hoxe.

Cando ides a formación
comercial e de xestión os
temarios e contidos anímanvos, pero só durante a
xornada formativa. Ao chegar ao taller ao día seguinte, o voso día a día, fai que
moi poucos vos paredes a
pensar sobre o contido e
aínda son os menos os que
aplican algunha das técnicas, pautas ou recomendacións vistas durante o
curso. Por que?
Ante a pregunta do porqué atopei unha resposta,
asesoreime e lanzamos un
novo proxecto formativo,
moito esforzo, pero recompensa maiúscula coa aceptación e coa satisfacción
dos clientes que atoparon
na Escola de Negocios unha
oportunidade para a mellora dos seus talleres.
Trato con moitos empresarios sendo eu mesmo empresario, nunca prometo
que vas triunfar sen esforzo. Podo ensinarche o que
eu aprendín, podo acompañarche, estar ao teu carón,
pero se non te esforzas non
haberá recompensa.

Un parque móbil moi envellecido
A idade media do parque de
automóbiles no
noso país volve aumentar en 2021 e alcanza os
13,49 anos de antigüidade, tal e como sinala o último Informe Anual 2021
elaborado por ANFAC.
España continúa tendo
un dos parques máis envellecidos de Europa superando a media de idade do
continente de 11,5 anos.
A crise dos microchips
e a incerteza económica
e social derivada da pandemia foron factores decisivos para condicionar o
ritmo de recuperación do
mercado, o que se traduciu nunha retardación aínda maior da renovación do

parque. Segundo ANFAC,
no último ano por cada
turismo novo matriculado, vendéronse preto
de 1,4 turismos de máis
de 10 anos, desviando o
mercado cara a vehículos de maior antigüidade,
máis contaminantes, atrasando a renovación do
parque e lastrando o cumprimento dos obxectivos

de descarbonización marcados no PNIEC.
En canto ao parque de
vehículos en base ás etiquetas da DXT, os de
Etiqueta 0 experimentaron un notable crecemento do 71,7%, cun total de
162.071 unidades, mentres que os dos vehículos
de Etiqueta ECO aumentaron un 40,11%. Con todo,

este tipo de vehículos tan
só representa un 0,54% e
un 2,7% respectivamente
do total do parque automobilístico nacional. Pola
súa banda, os vehículos
con Etiqueta C aumentaron un 7,4% con respecto ao ano pasado, con
9.575.822 unidades.

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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Alfa Romeo Tonale Hybrid
Electrificación italiana

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

O Tonale representa unha
metamorfose da marca, un
momento clave que establece un antes e un despois. Con este modelo, o
«Biscione» avanza con decisión cara a unha mobilidade
electrificada que culminará coa conversión de Alfa
Romeo nunha firma totalmente eléctrica en 2027.

Unha transformación que
non supón unha renuncia á
identidade da marca, senón
unha evolución para entrar
nunha nova era.
Con este SUV compacto, Alfa Romeo entrou na
era da electrificación sen
deixar de ser fiel ao seu ADN
de deportividade italiana,
grazas a sistemas de electrificación de última xeración. Así e todo, o primeiro
que chama a atención deste
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todocamiño é o seu deseño. Si,
temos que dicir que as liñas do
Tonale non pasan desapercibidas. Unha vez máis, o equipo
de deseñadores de Alfa consegue chamar a atención cun
dos seus vehículos.
A motorización de entrada é a Hybrid de 130 cabalos.

Un SUV moi
interesante por
deseño, prestacións
e acabados
Composta polo novo motor
1.5 turbo gasolina de 4 cilindros e 130cv con 240 Nm de
par máximo, o cambio é automático de 7 velocidades;
ademais conta cun motor
eléctrico de 48 volts, 15 kW
e 55 Nm. Este é o conxunto
do propulsor híbrido da nosa
unidade de probas, cedida por
Bonaval Car, concesionario

oficial Alfa Romeo en Santiago
de Compostela.

Catro acabados
Este modelo ofrecerá unha
lóxica de gama renovada no
lanzamento comercial, que se
caracteriza por dous acabados, Super e Ti, cada un cunha
caracterización ben definida
para satisfacer as necesidades dos clientes máis esixentes. O acabado Súper, a porta
de entrada de Alfa Romeo,
pódese personalizar co pack
Sprint, que inclúe numerosos
opcionais cunha forte connotación deportiva. Doutra
banda, o acabado Ti, cunha
connotación máis elegante e
distintiva, pódese enriquecer
co pack Veloce para alcanzar
as máximas prestacións e deportividade. En liña coa lóxica
de simplificación e racionalización da gama, o enfoque
de prezos deste SUV tamén
adopta unha estratexia lineal

simplificada e transparente co
cliente durante todo o proceso
de compra.
Só durante a fase de lanzamento, o Tonale tamén estará
dispoñible na exclusiva versión de lanzamento Edizione
Speciale (a do modelo da nosa
proba), moi xenerosa en contidos tecnolóxicos e de conectividade, caracterizada pola
deportividade típica de Alfa
Romeo e ofrecerase en ambos os niveis de potencia: 130
e 160 cabalos.

Interior
Nada máis entrar no modelo de probas levamos unha
grata sorpresa coa súa amplitude. O habitáculo do Tonale
asegúralles un grande espazo
aos pasaxeiros, mentres que
a posición de condución alta
brinda unha completa sensación de control e dominio da
estrada que non lle resta valor
ao pracer de condución típico dun deportivo Alfa Romeo.
O piloto goza dunha gran visibilidade. A comodidade e o
benestar a bordo están garantidos aínda máis polo climatizador bizona, a agradable luz
de ambiente, o sofisticado sistema de infoentretemento, os
asentos dianteiros térmicos e
ventilados e por un magnífico
equipo de son. Este SUV inclúe
un portón traseiro eléctrico e
unha base de carga sen cables,
fronte á panca de cambios,
onde recargar o smartphone con total seguridade para

unha experiencia caracterizada polo máximo confort.
Por último, este Alfa é un dos
poucos modelos da súa clase
que ofrece o sistema de estacionamento semiautomático,
que indica o espazo dispoñible para aparcar e leva a cabo
as manobras de entrada e saí-

Co modo
Advance Efficiency
obtense a máxima
eficiencia enerxética
da da praza de aparcadoiro.
Temos que dicir que no interior atopamos bos materiais e
ben ensamblados. Hai plásticos abrandados na parte superior do cadro de mandos e
materiais reciclados na parte
media. Ademais hai un pequeno panel de plástico en fronte
do posto do copiloto que se
ilumina cando non hai luz. A
consola central está algo sobredimensionada, pero ten
espazos máis que suficientes
para depositar todos os pequenos obxectos que levamos habitualmente con nós.
Ademais, se o noso teléfono
permite a carga sen cables, no
novo Tonale poderemos cargalo comodamente.

Medidas e exterior
Este todocamiño compacto
ten unhas medidas de 4,53 metros de longo, 1,84 de ancho,
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e 1,60 de alto, mentres que a
batalla é de 2,64 metros. En
canto á capacidade de carga,
o seu maleteiro ofrece 500 litros de capacidade, que serán
1550 se se abate a segunda fila
de asentos.
O estilo do Tonale é claramente italiano, perfectamente
apreciable nas súas liñas exteriores, cun frontal que aposta

Grazas ao
sistema híbrido
o Tonale ten a
etiqueta «Eco» da
DXT
por faros cunhas luces que forman tres semicírculos e unha
traseira con pilotos sen curvas
e unidos entre si por unha tira
LED no maleteiro. Dende o lateral, toda a gama loce lamias
con deseño de dial telefónico
e dezanove polgadas de serie,
aínda que opcionalmente se
poderán equipar unhas de vinte polgadas no acabado Veloce,
mentres que o nivel Speciale as
incorpora de serie. Pero o resto
de acabados, que son o Súper
na parte baixa da gama e os
Sprint e Ti, non contan con elas.

Alfa DNA
O selector de condución Alfa
DNA debutou no Giulietta,
Mito e 4C, e evolucionou co
Giulia e co Stelvio, chegando
agora ao Tonale con funcións
específicas relacionadas co sistema de propulsión eléctrico.

No Tonale, o modo Dynamic
está deseñado cunha calibración específica do pedal do
acelerador, da xestión do cambio e dos controis de estabilidade xunto cunha resposta
máis directa do volante. O
modo Natural mantén a mellor optimización das prestacións. Neste modo, xestiona
automaticamente o compromiso entre o uso do motor
eléctrico e o motor de combustión interna e permite o aforro

A
RRIN
CAMOS !
A versión que probamos estaba acabada coa liña de equipamento Edizione Especiale, que só estará
dispoñible ata outubro deste ano, xa
que se trata dunha versión especial de
lanzamento do modelo. A potencia da
Edizione Especiale é de 130 cabalos,
suficientes para unha gran maioría de
posibles compradores. Se precisamos
máis potencia, teremos a opción de ir
á seguinte motorización que conta con
30 cabalos máis.
Unha vez que prememos o botón
de arranque, notamos que Alfa tentou
manter a esencia dos seus modelos
clásicos, cunha dirección moi rápida e
precisa e unha suspensión algo dura
para poder ir máis seguro na estrada,
aínda que non exenta dun pequeno
balanceo. Así e todo, a suspensión
cumpre ben, aínda que é certo que

diario de enerxía e carburante
sen renunciar ás prestacións.
Por último, o modo Advance
Efficiency está calibrado para
obter a máxima eficiencia enerxética nas versións Hybrid.

Conclusións
En resumo, un todocamiño moi interesante por deseño, prestacións e acabados.
Cremos que Alfa Romeo acertou co Tonale nun segmento
notaremos os desniveis da calzada á
hora de circular por cidade se imos un
pouco rápido, pero á hora de circular
por estradas reviradas e autoestradas
agradecerase, xa que o Tonale terá rotundidade e permitiranos enlazar as
curvas conseguindo que nos divirtamos coa súa condución.
O volante é pequeno e agradable
ao tacto. Ten detrás do aro dúas grandes levas de metal para actuar sobre
o cambio automático que son fáciles
de usar. Están fixas á columna da dirección, que resultan máis prácticas
de usar que cando viran co volante. A
panca do intermitente queda detrás
da leva, custa un pouco afacerse a esa
posición.
A resposta dos freos é boa e a carrozaría móstrase estable. O Tonale é
manobrable e fácil de aparcar grazas
ás axudas electrónicas e visuais.
O propulsor 1.5 MHEV de 130cv
móvese con soltura e permite sacar o
máximo partido grazas aos seus tres
modos de condución. O consumo homologado é de 5,9 l/100 km, aínda
que no noso caso foi algo máis alto, xa
que circulamos moito por vías rápidas.
O noso consumo foi ao redor dos 7,5
litros aos cen quilómetros.

SUV onde lle quedaba un oco
por cubrir. O seu acabado e as
súas características dinámicas
fano moi atractivo. Esta motorización electrificada dálle un
plus ecolóxico. A peculiaridade
coa que funciona o sistema híbrido do Tonale fixo que gañase a etiqueta «Eco» da Dirección
Xeral de Tráfico.
O Alfa Romeo Tonale Edizione
Especiale de 130 cabalos ten un
prezo, sen promocións, de 39
000 euros.

• Voltaxe da batería: 48 volts
• Nº de cilindros
Orientación: 4 / en liña
• Posición do motor: Dianteiro
• Cilindrada: 1468cc
• Potencia: 31cv
• Potencia motor eléctrico:
15 Kw / 20,1cv
• Par motor eléctrico: 55 Nm
• Tracción: Dianteira
• Cambio: Automático con 7 velocidades
• Dimensións (Longo / Ancho /
Alto): 4.530 / 1.840 / 1.600 mm
• Válvulas: 6
• Inxección: Directa
• Combustible: Híbrido
• Pneumáticos dianteiros /
traseiros: 235/40 R20
• Freos dianteiros / traseiros: discos
ventilados / discos ventilados
• Portas: 5
• Prazas: 5
• Emisión CO2: 142 gr/Km
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Porsche 356 histórico
Descubrimento e restauración

■ THOMAS AMMANN | Texto
■ PORSCHE PRESS | Fotos

O que hoxe é o Porsche 356
fabricado en Alemaña máis
antigo que se conserva, estivo
desaparecido durante décadas. Unha misteriosa chamada levou a dous coleccionistas
a rescatalo nunha misión de
película, para posteriormente
restauralo.
A música cobra dramatismo,
os planos sucédense cada vez
máis rapidamente e a acción
acentúase a un ritmo vertixinoso ata unha situación aparentemente sen saída... e alguén
chega ao rescate no último
minuto. É moi típico do cine
de acción. Pero que pasa na
realidade? Esta é unha historia real. O protagonista, de 71
anos, leva o nome de Porsche
356 e é un dos tesouros

automobilísticos do século
XX. Estivo a piques de perderse para sempre, aínda que finalmente se salvou.

Comeza a historia
Outono de 2021. Thomas
König e Oliver Schmidt,
os fundadores do Museo
do Automóbil Prototyp de
Hamburgo, percorren os primeiros quilómetros coa nova
adquisición recentemente restaurada da súa colección. Un
momento practicamente solemne. Os dous entusiastas
de Porsche tiveron que agardar case oito anos. "Non me
podería imaxinar nada disto
nin nos meus soños máis ousados", afirma König, que conduce con extrema prudencia
o veterano coche con motor de 40 cabalos por unha

estrada secundaria. Dende o
asento do copiloto, Schmidt
engade: "Pensabamos que xa
tiñamos o Porsche 356 feito
en Stuttgart máis antigo, pero
entón atopámonos co número 5006 practicamente ao virar
a esquina". É un modelo realmente único, e non só pola
súa cegadora pintura vermella
metalizada, pouco habitual na
época. Fabricado en Stuttgart
en 1950, o seu número de chasis de catro cifras acredítao
como un dos Porsche máis antigos. Mantívose en paradoiro
descoñecido durante décadas e se deu por perdido para
sempre.
A historia do seu rescate comezou en xaneiro de 2013,
cando König e Schmidt recibiron unha chamada telefónica. O interlocutor preguntou
primeiro se era certo que o
Porsche 356 de produción alemá máis antigo coñecido podíase ver en Hamburgo, co
número 5047. Ao recibir a resposta afirmativa, o home foi
ao gran: afirmou que tiña un
exemplar máis antigo, co número de chasis 5006. E que estaba á venda.

O 356 máis antigo que se
conserva

O propietario aplicara á carrozaría unha capa grosa de aceite para conservala

O Museo do Automóbil
Prototyp de Hamburgo mantén dende hai moito unha

colaboración co Museo
Porsche
de
StuttgartZuffenhausen. Os seus
dous fundadores foron coleccionando vehículos durante varias décadas. O seu
principal foco de atención
son os modelos antigos de
Porsche. "Emocionámonos
de inmediato, pero non sen
certo escepticismo", lembra
Schmidt. "Moitas chamadas así
terminan nunha decepción".
A dúbida desapareceu cando recibiron as primeiras fotos.
Nunha delas vese o número
de catro cifras 5006 gravado
na chapa e noutra unha placa
de identificación desgastada,
tamén co 5006, ademais de
restos de pintura vermella. O
coche parecía estar ao aire libre
cuberto cunha lona improvisada. Sufrira moito.
Tras investigar con axuda
do arquivo interno de Porsche
e especialistas externos, chegaron á conclusión de que en
realidade se lles estaba ofrecendo un dos primeiros sete
Porsche deportivos fabricados en Stuttgart antes de finais de maio de 1950. König
e Schmidt acordaron co interlocutor, aínda descoñecido, atoparse nunha área de
descanso na autoestrada A-1
entre Hamburgo e Bremen.
Antes de ver o obxecto misterioso, redactaron un contrato
de compravenda escrito a man
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na propia área de descanso e
dirixíronse a unha parcela preto de Bremen.
O lugar estaba xusto á beira dunha estrada secundaria.
Edificios, árbores, arbustos e
valos protexíano das miradas
indiscretas. Guiados polo propietario, un amable ancián, os
dous entusiastas atravesaron
un labirinto de alpendres ata
chegar ao sinuoso xardín. Alí
había unha vintena de coches
clásicos espallados, algúns tapados con lonas e outros en
parte engulidos pola natureza. Aquel cemiterio de coches
particular tiña que desaparecer por unha disposición das
autoridades. No medio daquela selva, os tres chegaron
por fin en actitude devota ata
a xoia que os unía. "Foi maxia
en estado puro", lembra König
aínda hoxe con entusiasmo, "o
5006 era como un sobrevivente dunha época remota".
En 1950, Porsche e a fábrica de carrozarías de Stuttgart
Reutter & Co. estaban sometidas a unha enorme presión
de tempo. A estrea do primeiro
Porsche 356 feito en Stuttgart
se esperaba xa con expectación. Dende o punto de vista
financeiro, as dúas empresas
non se podían permitir atrasos. Había escaseza de pezas
e material, e a fabricación foi
practicamente un puro traballo manual.

O primeiro Porsche fabricado en Alemaña finalizouse o
6 de abril. Este cupé 356 con
número de chasis 5002, bautizado cariñosamente como
Windhund ("lebrel") pola súa
cor gris brillante, seguiu sendo propiedade da empresa.
Usábase para percorridos de

Os
números de chasis
non reflicten
necesariamente a
orde da produción
proba e gravacións publicitarias. Máis tarde, quedaría destruído nun accidente. No seu
día, o número 5001 xa estaba
asignado a un convertible que
en realidade se fabricou despois do número 5002. Hoxe
en día, os números de chasis
seguen sen reflectir necesariamente a orde da produción.
O primeiro cupé 356 de
Stuttgart entregado a un cliente foi para o psiquiatra Ottomar
Domnick, que por entón tiña
43 anos e tamén era coñecido
como cineasta e coleccionista de arte. Levaba o número
de chasis 5005. Domnick viaxou con el ao norte de África
e reflectiu as súas experiencias no primeiro número de
Christophorus no ano 1952.

O número 5006 mantívose en
propiedade de Porsche ata setembro de 1950, cando se vendeu a un cliente particular da
Selva Negra. Nas antigas fichas
da fábrica só figura unha única
referencia á vida posterior do
coche: en 1956 aparece a observación "Motor" na columna
de rexistros de garantía xunto
ao nome dun concesionario de
Porsche de Bremen. Máis tarde
perdeuse a súa pista.
Ata o ano 2013. A primeira
inspección de König e Schmidt
revelou que o fundamental
estaba asombrosamente ben
conservado para o que se podía esperar dun coche parado durante décadas naquela
parcela. Por sorte, o propietario gardara en seco a maioría
dos compoñentes, dentro un
alpendre, e aplicara á carrozaría unha capa grosa de aceite
para conservala.
O primeiro que revisaron
os de Hamburgo foi o número de chasis, claramente lexible. Ademais, en zonas ocultas
atoparon restos máis abundantes da pintura orixinal en
vermello metalizado. Outro
gran descubrimento chegou
ao examinar en profundidade
as pezas, cando comprenderon que se conservaron mesmo fragmentos do motor
orixinal. "Por fin despexaramos todas as nosas dúbidas",
afirma Oliver Schmidt.
O rescate do coche revelouse como a tarefa máis difícil nesta excursión ao pasado.
A antiga estrada de acceso ao
terreo estaba bloqueada por
varios edificios construídos
ao longo das décadas. Non
había outro camiño para sacalo, só unha gabia profunda
xunto á parcela. Utilizando un

histórico camión guindastre,
o equipo de Prototyp conseguiu rescatar por aire a fráxil
carrozaría, que previamente
reforzaran cunha subestrutura a modo de soporte.
O renacemento do 5006
foi extremadamente complexo, posto que o obxectivo era
conservar a maior parte posible del. Por iso se renovou con
esmero toda a carrozaría. Nos
puntos onde a ferruxe fora especialmente implacable houbo que fabricar chapas a man
seguindo con fidelidade o orixinal histórico. "Precisamente
nestes modelos tan antigos",
explica König, "practicamente
todas as pezas de chapa aínda
se moldeaban a man".
Agora, o Porsche de
Stuttgart máis antigo que se
coñece e que aínda existe ten
o seu lugar fixo no museo de
Hamburgo. "Para nós, o 5006 é
a coroación de todo o traballo
que fixemos ata o de agora",
comenta König.
Unha historia de película
con final feliz.

Utilizando un histórico camión guindastre
rescataron a fráxil carrozaría
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Honda NT 1100 DCT
“Europa Twin”

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

A Honda Africa Twin é
unha gran plataforma para
calquera invento, e é sobre
a que está construída a nova
Tourer NT1100 da marca da
ala dourada.
A NT1100 foi deseñada
dende o principio para ser
unha moto deportiva e áxil,
pero grazas á súa eficiente
aerodinámica e á súa lixeira
ergonomía, tamén é cómoda para a condución diaria.
Esta nova moto touring
de Honda, garante confort,

axilidade e pracer de condución. A baixa altura do
asento e a aguda dirección,
combinadas cunha suspensión de alta calidade, dan á
moto un carácter deportivo.
O estilo sofisticado combínase con superficies
sinxelas que salientan as liñas distintivas da moto. A
elegancia dinámica dende
a parte dianteira á traseira é un elemento que define a linguaxe de deseño da
NT1100. Ao mesmo tempo,
a forma aerodinámica da
moto tamén está deseñada
para a funcionalidade destinada a mellorar a calidade
da condución.

Equipamento e
tecnoloxía
A altura e o ángulo do
parabrisas axustables en 5
posicións, ademais dos deflectores de vento superiores e inferiores, ofrecen un
mellor rendemento aerodinámico a altas velocidades
e unha maior protección
contra as inclemencias do
tempo, o control de cruceiro, e os puños calefactados
veñen de serie. Os sistemas
de asistencia ao condutor
inclúen 3 modos de condución preestablecidos, 2 modos personalizados, tamén

dispón do sistema de seguridade de Honda HSTC e
Wheelie Control.
O paquete de asistencia
electrónica inclúe un sistema de control do par motor de tres niveis (HSTC),
Wheelie Control, faros totalmente de LED, unha función
de desactivación automática dos intermitentes e un
sistema de luces de freo de
urxencia. Está dispoñible
como opción unha transmisión de dobre embrague
(DCT) de seis velocidades.
Como
complemento
unha ampla gama de características premium. Como
unha pantalla táctil TFT de
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de condución activado, a
Silver céntrase no velocímetro e o tacómetro, e a Bronze
no tacómetro. A cor de fondo é personalizable por defecto e tamén se pode elixir
entre o branco e o negro. A
conexión mediante Apple
CarPlay®, Android Auto® e
Bluetooth permite acceder
ás funcións do smartphone
a través da pantalla TFT.
A practicidade desta
moto se ve reforzada pola
toma USB, cabalete central
e a toma ACC dispoñibles
tamén como equipamento
de serie.

Estrutura

A altura
do asento, a
aguda dirección
e a suspensión
danlle un carácter
deportivo
6,5” compatible con Apple
CarPlay® e Android Auto® e
Bluetooth.
A pantalla táctil TFT de 6,5
polgadas, brillante e fácil de
ler, ofrece tres opcións de visualización: a Gold mostra
toda a información numérica e os datos sobre o modo

O asento, ancho e groso,
ofrece suficiente espazo cómodo para piloto e pasaxeiro, a súa altura dende o chan
é de 820 mm. No baúl traseiro instalouse un gran respaldo para o pasaxeiro.
O silenciador do escape
tamén está montado a baixa
altura, maximizando o volume das maletas laterais extraíbles, agora dispoñibles
como equipamento de serie, unha da características
clave da NT1100. Deseñadas
para ser o máis estreitas
posible, a fin de facilitar o
seu uso no tráfico urbano,
o conxunto de maletas só
mide 901 mm de ancho na
súa parte máis ampla, teñen unha capacidade de
33 (esquerda) e de 32 litros
(dereita).
A NT1100 conta cun sólido e robusto chasis semidúplex de aceiro, o mesmo que
a Africa Twin, e un subchasis de aluminio aparafusado.
Para realzar o carácter deportivo da NT1100 a suspensión, adaptada ao off-road
da Africa Twin, substituíuse por unha acomodada á
condución dinámica en pista, para adecuala á xeometría máis afiada da dirección.
A suspensión dianteira é
unha pinza Showa investida
de 43 e 150 mm de percorrido con axuste de precarga
de resortes. Un monoamortecedor traseiro Showa
ofrece tamén 150 mm de
percorrido e utiliza unha

canela de 14 mm
d e diámetro. O amortecedor traseiro permite axustar rapidamente a precarga
do resorte, en función da
carga do asento do pasaxeiro e do peso da equipaxe.
O deseño de radios cruzados (están unidos á lamia
en diagonal) ofrece unha
serie de vantaxes, amortece as vibracións da estrada
e ofrece unha gran rixidez
nas curvas.
A distancia entre eixes
da moto é de 1.535 mm, o
ángulo e alcance da pinza
dianteira é de 26,5°/108 mm
e a distancia ao chan é de
175 mm. A Honda NT1100
con caixa de cambios manual ten un peso en baleiro
de 238 kg e a versión DCT
pesa 10 kg máis.

Motorización
Os sistemas de admisión
e escape están axustados
para unha aceleración suave
e potente e cun son de escape moi agradable a baixas
revolucións.
O motor bicilíndrico paralelo SOHC de 8 válvulas ten
unha cilindrada de 1.084cc.
Este é o propulsor que monta a Africa Twin. Herda a potencia e o par da Twin (75
kW/104 Nm), pero a súa admisión e o seu escape axustáronse para conseguir
unha aceleración supersuave e un son agradable sobre
todo a baixas revolucións A
relación de compresión é de
10,1:1. Outra característica
común é un desprazamento do cigüeñal de 270˚ e un
intervalo de aceso desprazado. A bomba de auga e
a de aceite son accionadas
polos eixes de equilibrado
do motor.
Unha válvula de bolboreta
controlada electronicamente (TBW), xunto co sistema
de inxección de combustible programable PGM-FI,
garante o control do motor. As diferenzas na posta
a punto do motor con respecto á Africa Twin inclúen
a optimización da lonxitude do conduto de admisión de aire e das pezas do

silenciador, o que dá como
resultado unha agradable
"pulsación" a baixas revolucións e unha aceleración
suave e potente. O consumo está moi axustado e cun
depósito cheo de 20 litros
pode cubrir unha distancia
de 400 km.
O DCT ofrece modos automáticos (AT) ou manuais
(MT) a elixir. O modo S de
ofrece varios niveis (3) de
cambio para unha condución deportiva. Dende a súa
introdución en 2009 como
opción na VFR1200F, Honda
vendeu máis de 200.000
motos equipadas con DCT
en toda Europa. A súa gran
popularidade no mercado
tamén se pon de manifesto no feito de que o 53% de
todos os modelos da marca
vendidos en 2021 estaban
equipados con DCT.
Cada embrague está controlado polo seu propio circuíto
electrohidráulico.
Antes de que se produza o
cambio, o sistema preselecciona a marcha de destino
mediante un embrague que
non está en uso. A continuación, o primeiro embrague
desconéctase electricamente e o segundo embrague
conéctase ao mesmo tempo. Deste xeito, ao transferir a tracción dunha marcha
a outra cunha interrupción
mínima da tracción á roda
traseira, elimínanse practicamente os golpes da moto
e o cambio é rápido e suave.

Arrincamos!
Saio de MOTOR 7, concesionario Honda na Rolda
de Outeiro (A Coruña), diríxome cara a Betanzos, e
de aquí a Monfero, pérdome por unhas estradas de
montaña que xamais transitara e nesta perfecta pista de probas experimento
todas as opcións dispoñibles da Honda.
Podo seleccionar entre
3 modos preestablecidos
para adaptarme a unha
ampla gama de condicións de condución, así
como de 3 niveis de control de potencia e freado
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do motor. Elección de 3
modos de condución preestablecidos e dous modos USER personalizables.
Sistema de control de
par de tres niveis
Sistema de control de
rodas de tres niveles
O modo selecciónase co interruptor ao lado
esquerdo, mentres o sistema HSTC está en funcio-

Conta cun
sólido e robusto
chasis semidúplex
de aceiro
namento, o indicador do
panel de instrumentos actívase. O modo Urbano é
adecuado para unha ampla gama de condicións
de condución e utiliza
unha potencia media e o
freo motor. O modo Rain
(chuvia) reduce a potencia do motor e a freada do
mesmo para ofrecer máis
confianza en superficies
molladas ou esvaradías.
O Tour ofrece o nivel máis

alto de potencia do propulsor e un nivel medio
de freada do motor para
acelerar con forza cando
se transportan pasaxeiros
e equipaxe.
Os modos User 1 e 2
ofrecen ao condutor a posibilidade de elixir entre
dous axustes individuais
diferentes. Cando se utiliza o modo de usuario
por primeira vez, os seus
axustes gárdanse automaticamente, o que elimina a
necesidade de volver configuralos cada vez que se
conecte o aceso.
O DCT permite cambios
de marcha consistentes,
ultrarrápidos e suaves, e
non require moito tempo
para afacerse. O DCT utiliza dous embragues, un
para o arrinque e as marchas 1ª, 3ª e 5ª, e o outro
para as marchas 2ª, 4ª e 6ª.
O eixo principal dun embrague atópase dentro do
outro, o que permite un
deseño compacto.
O sistema DCT ofrece
dous modos: o automático (AT), con algoritmos de
cambio preprogramados

MOTOR E TRANSMISIÓN
• Cilindrada exacta: 1.084cc
• Tipo: 4 T
• Disposición cilindros: en
paralelo, sistema Unicam
• Distribución: SOHC
• Cilindros: 2
• Válvulas por cilindro: 4
• Alimentación: inxección
electrónica PGM-FI
• Refrixeración: auga
• Compresión 10.1 :1
• Potencia: 100cv a 7.500 rpm
• Par máximo: 104 Nm a 6.250 rpm
• Combustible: gasolina
sen chumbo 95/98
• Normativa
anticontaminación: Euro5
• Aceso: dixital transistorizado
con control computerizado
e avance electrónico
• Batería: 12V-6Ah de litio
• Transmisión primaria:
fervenza de engrenaxes
• Transmisión secundaria: cadea
• Embrague: multidisco en baño
de aceite con sistema antirrebote
• Accionamento: hidráulico
• Número de marchas: 6
CHASIS
• Tipo de chasis: semi
dobre berce de aceiro
• Suspensión dianteira: pinza
telescópica investida Showa
• Diámetro de barras: 43 mm
• Percorrido: 150 mm
• Regulacións: precarga
• Suspensión traseira: tipo
basculante dobre brazo
• Material: aceiro
• Suspensión traseira:
monoamortecedor
• Percorrido: 150 mm
• Regulacións: precarga
• Freo dianteiro: sistema
2 discos Wave
• Diámetro: 310 mm
• Pinza: Nissin de 4 pistóns
• Freo traseiro: sistema disco Wave
• Diámetro: 256 mm
• Pinza: Nissin monopistón
• Roda dianteira: lamia
17" de aluminio
• Roda traseira: lamia
17" de aluminio

DIMENSIÓNS E PESO
• Lonxitude: 2.240 mm
• Ancho: 865 mm
• Altura: 1.360 mm
• Distancia entre eixes: 1.535 mm
• Altura libre ao chan: 175 mm
• Altura de asento: 820 mm
• Capacidade do depósito: 20 litros
• Peso: 238 kg
• Consumo: 5 l/100km
EQUIPAMENTO
• Oco baixo o asento (para
antirroubo e ferramentas)
• Guanteira
• Freo de estacionamento
• Inmobilizador eléctrico
• Arrinque eléctrico
• Sistema keyless
• Warning
• Toma de corrente 12 volts
• Toma de corrente USB
• Puños calefactables
• Regulación altura do
asento (Opcional)
• Pantalla regulable manual
• Regulación de maneta de freo
• Regulación de maneta
de embrague
• Cabalete central
• Pata de cabra
• Maletas
• Pinza regulable
INSTRUMENTACIÓN
• TFT
• Contarrevolucións
• Cronómetro
• Reloxo
• Ordenador de a bordo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Temperatura ambiente
• Indicador de marcha engrenada
• Testemuña de reserva
• Conectividade smartphones
• Bluetooth
• Aplicación smartphones
• Navegador
• Electrónica
• IMU
• Acelerador electrónico
• Control de tracción
• ABS
• Modos de motor
• Selector intervención ABS
• Selector intervención
control tracción
• Antiwheelie
• Control velocidade cruceiro
• Quickshift (opcional)
• Embrague antirrebote
• Iluminación full-LED
• Luz DRL
• Luces auxiliares (opcional)
• Intermitentes autocancelables
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D C T paréceme
máis
fiable que a caixa de cambios manual, elimínase a
posibilidade de que o motor se cale debido a un
funcionamento incorrecto da panca de embrague
ou a unha marcha equivocada. Ademais, o cambio
de marchas automático
fatiga menos ao condutor e permite unha mellor
concentración no denso
tráfico urbano.
O modo automático
ten dous axustes seleccionables. O modo D é
ideal para a condución
en cidade ou na estrada
e ofrece unha eficiencia
de combustible óptima.
O modo S ofrece tres niveis de condución a un
ritmo rápido e deportivo.
O nivel 1 ofrece un cambio de marchas de gama
media, o nivel 3 garante
a condución máis agresiva e funciona a altas revolucións e o nivel 2 é algo

SEGURO

Terceiros con asistencia en estrada
e seguro de condutor: 275 €/ano
(maiores de 25 anos). Tamén hai
a posibilidade de engadir roubo,
incendio o perda total (Todo Risco)
que controlan constantemente a velocidade
do vehículo, a selección
da marcha e o réxime
do motor para cambiar

de marcha no momento oportuno, e o manual
(MT), que utiliza os botóns
situados en el para cambiar de marcha.

MANTEMENTO

Revisións de mantemento
recomendadas:
1ª 1.000 km

intermedio entre os niveis
1 e 3. O modo seleccionado tamén se almacena na
memoria da moto.
A moto é moi manexable, na miña opinión o
motor un pouco brusco
para unha moto Touring
pensada para facer moitos quilómetros, entendo
que o viaxeiro de moto de
estrada busca comodidade, esta moto é un hibrido entre unha Trail e unha
Sport Touring, un bastardo da Africa Twin, por
todo o demais vai perfecta, aceleración, velocidade, freos, estabilidade…
Hai tres paquetes de accesorios dispoñibles (que
tamén poden adquirirse
por separado). A NT1100
está dispoñible en tres
cores: Gris Iridio Mate,
Branco Perlado e Negro
Grafito. O seu prezo, con
DCT, é de 16.000 euros,
ao que teremos que engadir 250 máis de gastos
de matriculación.

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: 350 €
(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)

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

Toda a actualidade
da comarca nas
túas mans
Síguenos en:
obarbanza

@obarbanzagal

@o_barbanza

obarbanza.gal

Visita a nosa web

O Barbanza
Diario dixital
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Entrevista

“Son consciente de que en Portosín falta un sitio como este”
Fernando González, xerente de Camper Park
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Fernando González é un
dos impulsores de Camper
Park, un espazo de aloxamento temporal para autocaravanas dotado de diversos
servizos; ademais, na actualidade, é o comodoro do Real
Club Náutico de Portosín. Con
esta idea, quere unir o tempo
de lecer das persoas que viaxan cun motorhome co mundo da náutica.
Camper Park estará situado
na vila mariñeira e de veraneo
de Portosín. Os impulsores
deste proxecto consideran
que hai un oco importante para acoller a todos estes viaxeiros nesta parroquia
sonense.
Sprint Motor: Como naceu
este proxecto?
Fernando González: É un
mundo que a min persoalmente me resulta moi atractivo. Dúas das miñas paixóns

son viaxar en barco e en autocaravana. Son consciente
de que en Portosín falta un
sitio como Camper Park para
lle dar servizo a toda a xente
que viaxa pola zona. Pensei
que era unha boa idea compartir traballo e ocio.
SM: Por que pensaches en
Portosín?
FG: Porque estou convencido de que a ría de MurosNoia é un lugar por explotar,
por dotala de servizos inexistentes e porque levo cincuenta anos gozando dela.
SM: Cal é a diferenza entre
o voso proxecto e un cámping convencional?
FG: O noso proxecto está dirixido basicamente a vehículos vivenda. Non hai zona de
acampada, nin zona de estancia permanente; simplemente
son parcelas independentes
claramente delimitadas, con
espazos amplos para que as
autocaravanas poidan estar

comodamente. Pola súa vez,
terán servizos na súa parcela
como toma de electricidade,
luz e auga.
SM: Somos testemuñas
de moitos motorhome dando voltas por distintas vilas
e cidades buscando onde
aparcar. Cada vez isto vaise
regulando máis, non si?
FG: Ten que haber un aparcadoiro regulado, cos servizos
que requiren as autocaravanas e coa seguridade que necesita un vehículo onde hai
persoas durmindo. Por iso naceron moitos proxectos como
o noso.
Estes viaxeiros demandan
servizos como os que imos
ofrecer en Camper Park: lavandería, cantina ou un pequeno supermercado, entre
outros. Por outra banda, os
nosos usuarios tamén disporán de baleirado de augas
negras e grises, toma de electricidade, luz e auga. Servizos
que para un vehículo vivenda
son básicos.
SM: Estará operativo todo
o ano ou será só para a época estival?
FG: A nosa idea é que estea operativo todo o ano.
Somos conscientes de que
a época do ano con máis
afluencia será o verán. Pero
nós puxemos tamén o foco
nun turismo de xubilados
europeos que percorren o
país practicamente durante
todo o ano, sobre todo grazas ao atractivo de Santiago
de Compostela. Este é un público moi interesante para o
noso proxecto.

Fernando González, xerente de Camper Park

SM: Cres que o autocaravanismo é unha moda ou
vai perdurar no tempo?
FG: Estamos convencidos de que veu para quedar. Vémolo en países como
Francia, Alemaña ou Gran
Bretaña, entre outros, onde
esta forma de viaxar e gozar
está moi implantada. Fago
un paralelismo coa náutica.
Se botamos a mirada cara
atrás, o pulo que tivo nestes

últimos trinta anos no noso
país é abraiante. Pois cremos
que ocorrerá algo igual coas
autocaravanas.
Esta forma de viaxar e vivir
aventuras estaa elixindo cada
vez máis xente, sobre todo,
persoas xubiladas ou cunha
gran dispoñibilidade de tempo libre. Ás veces, substituíndo a segunda vivenda, como
aquel apartamento que moita xente mercou na costa para
pasar as vacacións.

A nosa
idea é que estea
operativo todo o
ano.
SM: Que relación vai ter
Camper Park coa náutica?
FG: O turismo náutico nesta
ría é moi importante. A nosa
idea, por iso Camper Park está
moi preto da praia e do porto de Portosín, é que as actividades que se lles propoñan ás
persoas que queiran permanecer algúns días nas nosas
instalacións sexan atractivas,
como rutas guiadas en caiac,
paseos en barco, cursos de
vela e outras actividades relacionadas coa náutica. A ría de
Muros-Noia é un lugar ideal
para gozar do mar e de todas
as súas posibilidades de lecer
e deportivas.
SM: Que importancia lle
dades ás redes sociais no
voso proxecto?
FG: Absoluta. Porque a nosa
idea é que temos un nicho de
caravanistas moi importante,
sobre todo de viaxeiros europeos xubilados que se moven na actualidade a través do
mundo dixital. Para nós o traballo de estar presentes neste
espazo é importantísimo.
SM: Cando veremos que o
proxecto de Camper Park se
converte nunha realidade?
FG: Agardamos, e estamos
bastante convencidos, de que
será unha realidade antes da
vindeira Semana Santa.
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Reportaxe
Fogares na estrada

A casa sobre rodas
Facemos unha comparación de catro modelos de vehículos camper, ou motorhome, máis
coñecida como autocaravana: Iveco Daily, Zafira e-Life, Proace Verso e Citroën Berlingo.
■ ANTÓN PEREIRA | Texto ■ SPRINT MOTOR | Fotos
MELLORADA A DAILY CAMPER

Iveco colleu o seu coñecemento e base de furgóns,
e a partir de aí desenvolveu
a Daily Camper, que xunta
dentro deste vehículo de
habitabilidade, tecnoloxía,
seguridade e equipamento. Hai varias novidades no
deseño da nova Daily, empezando cunha maior lonxitude (6 m) e unhas novas
fiestras corredeiras nos laterais. A cociña fixa foi substituída por unha portátil,

e así poder facer a comida ao aire libre, e a neveira pasou de 75 a 90 litros,
agora cunha porta abatible tanto á dereita coma a
esquerda. Esta Camper ten
dúas camas de matrimonio desmontables e unha
polivalente configuración,
para facilitar a comodidade
de catro pasaxeiros. Outros
dous novos elementos son
o depósito de auga limpa
instalado no interior para

A Daily Camper conta con varios sistemas para mellorar a experiencia a bordo

evitar a súa conxelación e
unha calefacción estacionaria máis potente, de 4 kW. O
novo modelo equipa de serie climatizador automático,
radio DAB dixital, bluetooth
con mans libres e mandos
ao volante, porto USB para
a carga e control de velocidade de cruceiro.
O motor diésel F1A de
2,3 litros Heavy Duty ofrece
156cv e un par máximo de
380 Nm. Este motor destaca polo seu baixo consumo,
logrando ata un 6% de aforro de combustible (WLTP)

en comparación co modelo
anterior. Grazas ás súas reducidas emisións, cumpre
cos estándares Euro 6-D-F e
Euro VI-E. Isto significa que
cumpre cos límites de emisións en condicións reais e
durante a vida útil do vehículo. A Daily Camper conta
con varios sistemas de seguridade, asistencia á condución e infoentretemento,
para mellorar a experiencia
a bordo, tanto na condución, como para os acompañantes que habiten este
fogar sobre rodas.

A ZAFIRA E-LIFE, ELÉCTRICA E VERSÁTIL

Opel ofrece o Zafira-e Life
nas lonxitudes “M” (4,95 m)
e “L” (5,30 m), o que o habilita tanto como vehículo de
transporte de persoas en hoteis como de vehículo familiar grande. O Zafira-e Life M
exposto en Düsseldorf conta
con cinco prazas, pero tamén
está dispoñible (do mesmo
xeito que a versión máis longa) con asentos para ata oito
ocupantes e a súa equipaxe.
Entrar e saír do seu habitáculo é doado grazas ás súas
dúas portas corredeiras eléctricas controladas por sensores. Cos seus numerosos
sistemas de asistencia á condución o Zafira-e Life ofrece
un elevado nivel de seguridade, ademais dun gran

confort. O seu equipamento
inclúe alerta de colisión frontal, asistente de mantemento
de carril, recoñecemento de
sinais de tráfico, alerta de fatiga do condutor e freada de
urxencia.
Como a Daily Camper, a
Zafira tamén ve nas furgonetas a súa orixe, pero o novo
motorhome de Opel parte
dun vehículo 100% eléctrico, con dúas motorizacións,
unha alimentada por unha
batería de ións de litio, con
75 kWh e unha autonomía
de 322 km, e outra por unha
batería de 50 kWh e autonomía de 244 km (WLTP). A
través dun wall box, dunha
carga rápida ou mesmo, se é
necesario, co cable para a súa

O Zafira-e Life é adecuado para quen necesita máis espazo e se queren desprazar sen emisións

carga dende un enchufe doméstico, os Zafira-e Life están
preparados para unha gran
variedade de opcións de carga. Dende un punto de carga
de 100 kW con corrente continua (CC), coa batería de 50
kWh só se necesitan ao redor
de 30 minutos para alcanzar
o 80% do seu nivel máximo (uns 45 minutos para a

batería de 75 kWh). Opel ofrece cargadores de a bordo que
garanten estar o menor tempo posible enchufado e que a
batería teña unha longa vida
útil. En función de cada mercado, e da infraestrutura, este
modelo incorpora de serie un
cargador de a bordo trifásico
de 11 kW ou monofásico de
7,4 kW.
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A Proace Verso é a variante viaxeira e aventureira do monovolume grande de Toyota
A PROACE VERSO

Este vehículo de Toyota
é un monovolume camperizado, con versatilidade e practicidade no
deseño desta Proace Verso
Camper. É a variante viaxeira e aventureira do monovolume grande de Toyota
co que acceder ao universo

camper e poder gozar do lecer e o tempo libre. De feito,
esta transformación en autocaravana doutro tipo de
vehículo forma parte do programa “Toyota Adáptase”, de
Toyota España, no que camperizan diferentes modelos da súa oferta. A Proace

Verso Camper pódese elixir entre catro acabados,
OutFun, Nomad, Nomad
Plus e Nomad Plus Home,
dúas lonxitudes de carrozaría, media (L1) e longa (L2),
e dous motores diésel, 1.5D
(120cv) ou 2.0D (145cv), en
ambos casos con transmisión manual de seis velocidades ou automática de
oito. O Nomad Plus Home

é o acabado máis equipado
de toda a gama, que á parte
de todo o que levan os anteriores acabados, este vén
con teito elevable, base xiratoria para os asentos, unha
neveira de 40 l e un módulo de cociña-fregadeiro
extraíble.
A Proace Verso foi exposta no Salón do Caravaning
de Barcelona, e xunto a ela,
outra versión, a Proace Mini
Camper OutFun. Esta permite viaxar ata cinco persoas e
conta cunha cama interior
de dúas prazas extraíble,
mesa de uso interior e exterior, ducha de dez litros e
neveira eléctrica entre outros elementos integrados,
que o converten no vehículo perfecto para as escapadas de fin de semana, coa
opción de poder incorporar unha tenda sobre o teito
que nos ofrecerá maior capacidade para o descanso.

A AVENTUREIRA CITRÖEN BERLINGO BY TINKERVAN

Tinkervan, o especialista camperizante, traballou
co equipo de Citröen para
a realización deste modelo. Conta cun equipamento e unhas prestacións que
garanten o máximo nivel de
confort: colchón viscolástico, calefacción auxiliar con
programador e kit de altura,
mesa pregable, neveira de
31 litros, ducha de 10 litros,
toldo… O que caracteriza a
esta autocaravana é a sua
modularidade, que permite
á Berlingo adaptarse dende a súa configuración de

turismo de cinco prazas a
camper en apenas uns minutos. Na súa configuración
máis aventureira, o habitáculo pode converterse tanto nun dormitorio sobre o
maleteiro e a fila traseira,
como nun salón-comedor,
grazas á mesa pregable.
Grazas á súa batería auxiliar de AGM, que se recarga automaticamente co
funcionamento do vehículo, a Berlingo by Tinkervan
conta cunha autonomía total en electricidade e calefacción estacionaria. Esta

O que caracteriza á Citröen Berlingo é a súa modularidade

camper compacta dispón
de todos os equipamentos propios deste acabado
aos que hai que engadir
elementos como dous flexos LED e unha luz LED de

dobre intensidade, que permite xogar coa luminosidade do habitáculo. Dispón
de tomas de 12 volts e
USB repartidas por todo o
interior.
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Arteixo
26º Autocrós Arteixo “Memorial Javier Amado”

■ REDACCIÓN |Texto e Fotos

Cun espectacular ambiente ao longo de toda a fin
de semana, o circuíto José
Ramón Losada de Arteixo
acollía a quinta proba do
CEAX Goldspeed rexistrando un novo récord de participación esta tempada
con 134 pilotos na competición organizada pola Pena

Autocrós Arteixo. Ademais,
houbo tempo para diversas
homenaxes pois os participantes de División 3 quixeron lembrar na tarde do
sábado ao piloto asturiano
recentemente falecido José
Luis Suárez, entregándolle
unha placa ao seu fillo, mentres que o domingo tocoulle
a quenda á familia Ares, xa
que agora a curva 1 levará o

nome de Santiago Ares nun
acto que emocionou aos
seus dous fillos, Santiago e
Iván, que tamén recibiron
de ‘Beto’ Lorenzo a primeira funda ignífuga coa que
competira e que lla regalou
o propio Santiago.
O denso programa de carreiras, que comezou o sábado pola mañá cunha
manga de adestramento

libre (warm-up) debido ao
cambio realizado no trazado
cun salto na baixada a curva 25º aniversario, obrigou
mesmo a pospoñer as segundas mangas clasificatorias de División 3 e División
1 á xornada do domingo,
tendo que modificar o programa horario da segunda
xornada.

VÍCTOR ÁLVAREZ GAÑOU A DIVISIÓN 1

O máis rápido na manga de cualificación
era Perfecto Calviño, que xunto a Víctor
Álvarez repartíanse as dúas series de cada
unha das tres mangas clasificatorias. O
primeiro día xa se rexistraban dúas baixas
importantes, pois tanto Christine Giampaoli como Juan Carlos Fernández rachaban o motor pola mañá.
Álvarez saía mellor na final aínda que Calviño tentaba non ceder e froito diso daba
un toque lateral na curva dúas onde destalonaba un pneumático, tendo que abandonar sen realizar nin un xiro. Así, Álvarez

lograba a súa quinta vitoria no trazado de
Arteixo igualando a Iván Ares, Joan Serrat
e ao citado Calviño, todos eles con cinco.
O podio completábano os Aranda, pai e
fillo na persoa de Tomás e Rodrigo respectivamente, situación certamente inusual
e que se producía despois dunha sanción
a Sandra García, que remontara moitas
posicións ata chegar á terceira praza que
posteriormente lle sería retirada.

SERGIO CANCELA SUBIU O MÁIS ALTO NA DIVISIÓN 2

Cunha espectacular participación, a gran
novidade era ver de novo na categoría
a Sergio Cancela, que tras cinco anos de
inactividade regresaba a unha proba do
Nacional de autocrós. Non tardaba demasiado en demostrar que seguía en forma,
pois o de Carballo lograba o mellor crono
na manga de cualificación e vencía nas
súas tres series clasificatorias do mesmo
xeito que Cristian Escribano. Con todo, as
mangas do sábado resultaron complicadas
para algúns pilotos, pois Celestino Iglesias,
que tamén volvía despois duns anos ausente, envorcaba na primeira clasificatoria

mentres a Gabriel Serrano e Rafael Gallardo ocorríalles o mesmo na segunda. Tamén Roberto Martínez era descualificado
o domingo por recibir tres “Drive Through”,
perdendo así a algúns dos favoritos.
Con todo, na final Cancela tampouco deu
opción, impoñendo un fortísimo ritmo
dende o inicio para vencer por diante de
Cristian Escribano, quen en ningún momento perdeu o seu ronsel. En terceira
posición situábase Óscar Casado, que nos
últimos xiros tivo que estar pendente de
Esteban Serrano.

CARLOS HERNANDO TRIUNFOU NA DIVISIÓN 3

Carlos Hernando realizaba o mellor rexistro na manga de cualificación, pero na
primeira clasificatoria volvía ter un problema cun manguito do turbo, polo que
Pablo Fernández e Joan Enric de María,
que participaba por primeira vez este ano,
impoñíanse nas dúas series. Nos dous restantes xa serían Hernando e Fernández os
gañadores por partida dobre, pois a Joan
Enric de María non lle arrincou o motor na

segunda. A final estivo controlada dende
o comezo por Carlos Hernando, que se
facía coa súa cuarta vitoria consecutiva
da tempada e a terceira en Arteixo nas
catro últimas edicións. Pablo Fernández e
Eduard Bañeres acompañáronlle no podio;
mentres no Trofeo 1.6 impoñíase Joan Enric de María, que concluía cuarto.
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A CARREIRA DE CAR CROS FOI PARA IVÁN PIÑA

Xa dende a manga de cualificación, Iván
Piña demostrou que viña a por todo e así
empezaba marcando o mellor crono sendo
xunto a Javier Ramilo o único que vencía
nas tres series clasificatorias. José Carlos
Portalo gañaba unha e os dous restantes
Darío Calviño.
Unha gran saída na final deixaba a Iván
Piña na cabeza e totalmente en solitario, pois en apenas unha volta xa tiña a
carreira sentenciada, beneficiado tamén
pola loita que se desataba por detrás, con
Darío Calviño e Javier Ramilo en principio
en prazas de podio ata que a Ramilo parábaselle o motor no salto mentres Calviño

cedía a segunda praza a Arnau Biosca,
que tiña un toque e era superado por José
Carlos Portalo, terminando así segundo
tras Iván Piña ao mesmo tempo que Darío
Calviño conservaba a súa praza no podio
finalizando terceiro a pesar da presión nos
últimos xiros de Antón Muiños e Borja G.
Granda. Apuntar ademais que Juanjo
Moll, ausente nas dúas últimas probas,
tivo que abandonar na primeira volta tras
danar unha rótula despois dun incidente
en pista. Por outra banda, Joan Salichs rachaba o propulsor o sábado e, aínda que o
cambiaba, xa non terminaría de funcionar
correctamente o resto da fin de semana.

POL DURÁN LEVOU O TRIUNFO EN CAR CROS JÚNIOR

Sorpresa na manga de cualificación con
Yésica Lorenzo realizando o mellor tempo,
aínda que na segunda clasificatoria envorcaba. Miguel Gayoso e Ioritz Zalloetxebarria eran os únicos que se adxudicaban
dúas clasificatorias das tres disputadas
mentres o resto de series repartíanas Pol
Durán e Daniel Gayoso.
O gañador inicial da final sería Diego
Martínez, nunha manga realmente es-

pectacular e das máis bonitas que presenciamos nos últimos anos, aínda que na
verificación técnica final era excluído da
competición, polo que a vitoria levouna un
Pol Durán que comezou rodando en cuarta
posición para ir remontando co paso das
voltas, aínda que o líder inicial fora Ioritz
Zalloetxebarria, que tivo que conformarse
coa segunda praza mentres Miguel Gayoso
finalizaba terceiro.

JORDI PUERTAS GAÑOU A CAR CROS PROMOCIÓN

Gabriel Durán marcaba o ritmo na manga
de cualificación co mellor tempo, gañando
ademais as dúas clasificatorias do sábado.
Jordi Puertas tamén vencía en dúas, sendo
as restantes, unha para cada un, para Iván
Baloira e Hugo Rodríguez.
Puertas comezaba liderando a final, pero
dende atrás chegaba remontando Gabriel
Durán ata alcanzar a primeira posición

e pasando así baixo a bandeira a cadros,
aínda que unha posterior sanción dos comisarios deportivos terminaría deixando
como gañador a Puertas, que lograba a
súa primeira vitoria absoluta por diante de
Hugo Rodríguez e dun Iván Baloira que se
atopaba co podio.

Nuevo Jeep Wrangler, Compass y Renegade

e-Hybrid desde 299€/mes
con entrega inmediata

*

Descubre la gama Jeep de vehículos híbridos e híbridos
enchufables 4xe en stock.
* Consulta condiciones
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