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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.

Yáñez 
Viaducto de la Rocha, 30 
Tel. 981 530 366 
Santiago de Compostela 
www.yanez.es

100% Volkswagen

Hasta 7.000 € del plan  
de ayudas del Gobierno**

100% SUV. 100% eléctrico
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Antigamente fabricantes, concesiona-
rios e axentes oficiais constituían unha 
familia. E o lanzamento dun novo mode-
lo era vivido por todos cunha tremenda 
ilusión, ao igual que calquera boa nova 
técnica, comercial, deportiva ou social da 
marca. Remaban, ou polo menos esa era a 
impresión que daban, todos xuntos e na 
mesma dirección. Desta maneira avanza-
ron moitísimo todos os membros desta 
gran familia. Sortearon crises e festexaron 
con ganancias os anos con bos resultados, 
que eran os máis habituais.

Agora todo mudou, e máis que vai mu-
dar. E a primeira impresión que dá é que 
se lanzou a consigna de “sálvese quen poi-
da”. Os primeiros datos indícannos que 
son moitos os concesionarios, con toda a 
súa tripulación, que se afogaron no mar 
da adversidade económica. No noso país 
calcúlase que foron o 33 por cento dos 
concesionarios os que pecharon no úl-
timo lustro.

O sector da automoción vai cambiar 
máis nos vindeiros dez anos que o que 
mudou nos últimos cen. Os responsables 
das distintas administracións teñen que 
ser conscientes e consecuentes con este 
cambio acelerado, xa que unha parte moi 
importante desta acelerada evolución 
vén dada polas súas decisións plasma-
das en distintas regulacións. Como, por 
exemplo, as que obrigan á descarboniza-
ción do automóbil. Desta maneira o trán-
sito aos vehículos cen por cento eléctricos 
é totalmente ineludible para os fabrican-
tes de automóbiles. Algo que se producirá 
de forma definitiva en 2035, coa prohi-
bición da venda de automóbiles propul-
sados con motores de combustión. Os 
responsables terán que lexislar con moi-
to tacto, tendo en conta que esta transfor-
mación require dun grande apoio a todo 
o sector en forma de axudas e regulamen-
tos satisfactorios. Doutro xeito a desfeita 
pode ser dramática, sobre todo para os 

concesionarios, que son unha das partes 
máis febles de toda a cadea da industria 
automobilística.

A produción de automóbiles eléctricos 
é imprescindible para que as marcas non 
desaparezan. Isto suporá inevitablemente 
unha gran perda de posto de traballo nas 
plantas de todos os construtores tradicio-
nais; Tesla non ten este problema porque 
dende a súa fundación só fabricou coches 
eléctricos. As razóns polas que se perde-
rán empregos son fundamentalmente 
porque un automóbil eléctrico require, 
de media, un trinta por cento menos de 
tempo para montalo; xa que incorpora un 
propulsor máis sinxelo e carece de caixa 
de cambios.

Seat, que xa achegou cifras fronte a esta 
transformación cara ao coche eléctrico 
calculou que ten un excedente de 2.800 
empregados sobre un total de dez mil. Ou 
sexa que lle “vai sobrar” un 28 por cento 
do cadro de traballadores actual. No seu 
caso,  solucionarano, ou intentarano, dun-
ha forma non traumática, a base de prexu-
bilacións, axustando o ritmo da fábrica ou 
recolocando empregados en novas liñas 
de negocio como as baterías.

O panorama deste sector para os vin-
deiros anos non é doado para ningún 
dos seus actores. Pero probablemente 
os que teñan menos capacidade de re-
solvelo sexan os concesionarios oficiais, 
moitos deles cuns cadros de traballado-
res sobredimensionados para o modelo 
de negocio que vén.

Os fabricantes non poden deixar ao pai-
ro nesta tormenta os que sempre foron os 
seus estreitos colaboradores. Os conce-
sionarios oficiais apoiaron as marcas en 
moitas ocasións, remaron ata a extenua-
ción sempre que lles foi solicitado. Agora 
tócalle ás marcas ser xenerosas, no senti-
do máis amplo da palabra, con aqueles 
que noutro tempo foron considerados 
por eles como membros da súa familia.

EDITORIAL

As marcas deben ser solidarias 
cos seus concesionarios
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Estas últimas semanas fa-
louse moito sobre que a Volta 
a Galicia limitaba a idade coa 
que se pode participar nesta 
proba, a menores de trinta e 
cinco anos.

Varios ciclistas galegos e 
de toda España non pode-
rán participar por mor dis-
to. Ademais tamén se fala 
en convertela nunha proba 
Sub23, algo que faría que só 
os menores de 23 anos a poi-
dan correr, o que limitaría aín-
da máis os participantes.

Considero que todo o 
mundo ten cabida no ciclis-
mo teña dezaoito anos ou 

cincuenta, o que hai que in-
tentar buscar é un equilibrio.

Eu vería ben que nun equi-
po de sete corredores, un ci-
clista poida ter trinta anos ou 
máis. Por que opino iso? Pois 

pola experiencia en carreira 
que ten ese ciclista, a cal po-
derlla inculcar aos máis no-
vos. Os restantes seis ciclistas 
pois poderían ser, tres Sub23 
e tres entre 23 e 29 anos.

Isto sería algo que se po-
dería modificar, digamos 
que como moito un ciclista 
de máis de trinta anos e tres 
como mínimo Sub23, o resto 
podería ser como os equipos 
queiran pero respectando es-
tes mínimos e máximos.

Que un equipo quere pres-
cindir dun ciclista maior de 
trinta anos, pois podería elixir 
a un doutra idade, tampouco 
o vexo necesario que ese ci-
clista sexa obrigatorio, senón 
que sexa posible elixilo.

Que mal fai que un ciclista 
teña corenta anos ou vinte e 
queira competir en elite?

Límite de idade para ser ciclista elite?
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo  

Dous pares de luvas para moto
By City é unha 

marca que ofrece 
dous pares de lu-

vas para os condutores de 
moto. Por unha banda, te-
mos os Moscow, altamente 

transpirables e có-
modos grazas 

ao seu 

sistema de peche con velcro. 
Contan con proteccións en 
cotobelos e elementos re-
flectores para unha maior 
visibilidade e segurida-
de en todas as condicións 
lumínicas.

Teñen un prezo de 21,99 
€. Noutra banda, están 

os Pilot, cun dese-
ño orixinal e fa-
bricados en pel 
perforada, o que 
permite o tras-
pase de aire nas 
mans. Teñen pro-
teccións brancas 
en cotobelos e 

na palma da man, 
axustable tamén 

con velcro para maior 
comodidade. Estes úl-
timos custan 55,99 €.

Invicta Electric Troky
Cun deseño híbri-

do entre os mode-
los urbanos e os de 

montaña, a Troky é unha e-
bike, unha bicicleta eléctri-
ca, pensada tanto para os 
desprazamentos diarios ao 
traballo, como para uso de 
ocio en todo tipo de terreos. 
O amplo radio de acción ven 
complementado cunhas ro-
das de 26 polgadas, ofre-
cendo un equilibrio entre 
manobrabilidade e estabili-
dade. Os seus 22 quilos de 

peso son máis lixeiros que o 
habitual nunha bicicleta con 
pedaleo asistido.

Propulsada por un motor 
de 180 watts, ten unha au-
tonomía de 50 km, mentres 
a súa batería de 360 watts/
hora é extraíble e pode ser 
recargada en calquera toma 
doméstica entre 3 e 4 horas 
dende o nivel mínimo ata a 
carga máxima. Dispón de 
tres modos de asistencia, 
segundo canto queira es-
forzarse o usuario, ademais 

dun modo onde o pedaleo 
deixase totalmente a car-
go do ciclista. A venda en 

tendas, concesionarios e 
por Internet, o seu prezo é 
de 1.495 €.

Dous petates de Shad
Ancorada na par-

te de atrás da moto, 
un pode levar esta 

mochila impermeable, a 
Shad SW38, sen medo a 
que se molle. Con 35 litros 
de capacidade, conta cun 
sistema que permite poñer 
unha carga adicional enri-
ba do petate, e cunhas co-
rreas acolchadas para levala 
a costas. Está feita de PVC 
Tarpaulin Mesh de 
3 capas, moi 
duradeiro e fá-
cil de limpar. 
Incorpora re-
flectores e 
cremalleira 
impermea-
ble fácil de 
m a n i p u -
lar coas 

luvas. Prezo: 79,90 €. Tamén 
está dispoñible a IB20 da 
mesma marca. Tamén im-
permeable, feita en malla de 
lona de PVC de tres capas. É 
adecuada para gardar todo 
tipo de obxectos e roupa 
que non queiramos que se 
mollen durante o transcur-
so das aventuras en moto. 
Ancorada por correas, den-
tro doutro compartimento, 
ou a modo de bandoleira, 

son todas as ma-
neiras nas que 

se pode levar a 
IB20, que cus-
ta 19,42 euros.
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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.

¿Dónde te ves en 10 años?
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Yáñez participou no 6ºEco Rali da Coruña
O equipo Yáñez 

estivo formado por 
Dinorah Batallán 

(piloto) e Luz Marcos (co-
piloto). Ambas realizaron as 
diferentes etapas da proba 
conducindo un Volkswagen 
ID.3 cedido por Yáñez 
Coruña, sendo este o único 
vehículo Volkswagen que 
competiu na proba na cate-
goría de Eléctricos.

O obxectivo dos Eco-Ralis é 
promover vehículos fabrica-
dos con novas tecnoloxías e 
deseñados para aforrar ener-
xía e emitir a menor cantida-
de posible de substancias 
contaminantes e CO2. Así 

mesmo, outro dos seus 
obxectivos é animar aos pi-
lotos para cambiar os seus 
hábitos de condución, dan-
do prioridade á protección 
do medio natural e á sus-
tentabilidade do sector do 
transporte mediante o uso 
de combustibles alternati-
vos e de electricidade.

Ao final da proba o equi-
po Yáñez (Dinorah-Luz) aca-
dou a décima praza dos 
Eléctricos. Ambas deportis-
tas xa comentaron o ben que 
o pasaron e que volverán a 
repetir na próxima edición 
desta proba. Premio para Rofervigo

Rofervigo gañou 
o Nissan Iberia 
Award 2022, como 

mellor concesionario Nissan 
de España e Portugal

Rofervigo, concesionario 
oficial Nissan, coas súas ins-
talacións de Vigo, Ourense 
e Pontevedra (Rofervigo, 
Roferourense e Roipesa), 
recibiu o trofeo que acre-
dita a esta concesión como 

gañadora do premio Nissan 
Iberia Awards 2022, polos re-
sultados obtidos en 2021.

Este premio, acredita a 
Rofervigo como un dos me-
llores concesionarios de toda 
a Rede Nissan de España e 
Portugal. É o terceiro premio 
que lle distingue dentro da 
Rede, despois de recibir no 
ano 2012 e no ano 2013, sen-
llos Nissan Global Awards.

A praza do Obradoiro recibiu 25 xoias
Por segunda vez na 

historia a praza do 
Obradoiro acolleu 

unha exposición única de 25 
automóbiles clásicos de altí-
simo nivel, valorados en máis 
de cinco millóns de euros.

Os vehículos chegaron rea-
lizando durante varios días, 
un rali turístico por distintos 
puntos da xeografía nacional.

Os responsables da ex-
celente organización 

foron Andrés Castro e Pilar 
Debelius, do Club Clásicos 
Terras do Incio.

En total, estiveron expos-
tos uns 25 coches clásicos de 
gama alta, auténticas xoias 
do motor, entre Ferrari, Aston 
Martín, Mercedes, Corvette, 
Lancia e Jaguar.

Compostela Monumental 
colaborou coa Escudería 
Clásicos Terras do Incio na 
organización desta proba.

Toyota Breogán Motor xuntou os 
seus vehículos máis importantes

Son moitos os que 
se achegaron du-
rante as semanas 

pasadas, ás instalacións de 
Toyota Breogán Motor en 
Narón. Con motivo do Rali de 
Ferrol, o concesionario com-
partiu coa afección e co resto 
de apaixonados polo mundo 
do motor os principais mo-
delos de Toyota; reunindo os 
máis relevantes da marca e 
en especial da gama Gazoo 
Racing. Á entrada da visita 

estaba o Toyota GR Yaris, o 
Toyota Yaris GR Sport e os 
Toyota Yaris utilizado para 
competir nos Eco Ralis, ade-
mais tamén se expuxo un 
Toyota Supra.

Fronte ao Toyota GR Yaris 
co que participan o pilo-
to Dani Berdomás e Brais 
Mirón (copiloto) lucía nun-
ha pantalla un recompilato-
rio dos mellores momentos 
da tempada.

Galicia6



“ Aprovéchalo durante

el mes de octubre”

Jaime y Ramón Otero Caritón, S.L.

RECAMBIOS DEL AUTOMÓVIL · MAQUINARIA DE AUTOMOCIÓN · PINTURAS EN GENERAL

Vía Edison, 30 - 32
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15890 - Santiago de Compostela

Teléfono: +34981958340

http://www.oterocariton.com



Novo 911 GT3 RS
Cun propulsor at-

mosférico de 4 litros, 
a motorización des-

te último Porsche é máis op-
timizada ca do o 911 GT3, e 
achega 525 cabalos de po-
tencia. Conta cunha trans-
misión de dobre embrague 
e sete marchas, a Porsche 
Doppelkupplung, cunha re-
lación de cambio máis corta 
ca do seu predecesor. O 911 
GT3 RS acelera de 0 a 100 
km/h en 3,2 segundos e al-
canza unha velocidade máxi-
ma de 296 km/h en sétima 
marcha. Esta mecánica inter-
na impulsa unha estrutura de 
construción lixeira intelixen-
te, cun uso extensivo de po-
límero reforzado con fibra de 
carbono, polo que só pesa un 
total de 1.450 kg.

Un radiador central des-
envolvido en orixe para o 

mundo da competición, li-
bera espazo no total da ana-
tomía do coche, e permite 
esculpir unhas formas aero-
dinámicas que, xunto con 
outros elementos, como o 
alerón traseiro, melloran o 
rendemento total do 911 
GT3 RS. O deseño da sus-
pensión tivo en conta a ae-
rodinámica do coche, e esta 
é regulable dende o habitá-
culo. O usuario pode elixir 
entre tres modo de condu-
ción: Normal, Sport e Track. 
No modo Track, pódese axus-
tar individualmente a confi-
guración básica. Entre outras 
reglaxes, a amortiguación en 
extensión e compresión dos 
eixos dianteiro e traseiro pó-
dese calibrar por separado e 
en distintos niveis.

O prezo para o 911 GT3 RS é 
de 265.404 euros.

Hippie Caviar Motel
Co precedente 

do Hippie Caviar 
Hotel do ano pasa-

do, Renault presenta agora 
o Hippie Caviar Motel, un 
showcar destinado ao ocio 
na natureza. Este furgón, 
baseado no novo Kangoo 
E-Tech eléctrico con batalla 
estendida (L2), é un refuxio 
de viaxe flexible e diná-
mico para aventureiros e 
deportistas que buscan es-
pazos abertos e sensacións. 
Deseñado como un campa-
mento base que facilita o 
desprazamento dun lugar a 
outro cos seus 285 quilóme-
tros de autonomía, Hippie 
Caviar Motel só necesita 
trinta minutos para recupe-
rar ata 170 quilómetros desa 
liberdade de movemento. O 

seu motor conta con 90 kW 
(120cv) de potencia e está 
alimentado por unha bate-
ría de 45 kWh capaz de re-
cargar en corrente continua 
a 80 kW.

Uns raís no teito permiten 
transportar os esquís, á vez 
que deixan espazo suficien-
te para un enorme teito pa-
norámico que permite gozar 
das estrelas unha vez que 
a banqueta se transforma 
nunha cómoda cama. Este 
showcar inscríbese na estra-
texia de Renault de reducir 
as súas emisións de carbono 
ao longo do ciclo de vida do 
vehículo, grazas aos seus an-
deis e o seu chan de cortiza, 
aos seus pneumáticos reci-
clados e ao seu motor cen 
por cento eléctrico.

Gaming sobre un asento de Ford
Fordzilla, o equi-

po de Esports de 
Ford, uniuse a Next 

Level Racing, unha empre-
sa australiana, para o dese-
ño dun asento e cabina para 
gaming. Trátanse da cockpit 
GTElite Ford GT Edition e o 
asento ES1 Ford GT Edition. 
O asento inclúe cintos de 
seguridade azuis da mar-
ca Team Fordzilla, unha al-
fombra antiescorregante 
da marca Ford GT e Team 
Fordzilla, un logotipo de 
Ford GT gravado no repou-
sacabezas e está deseñado 
ergonomicamente e espe-
cificamente para carreiras 
de simracing. Está deseña-
do para axustarse comoda-
mente a usuarios de ata 42 

polgadas de cintura e é o su-
ficientemente ríxido como 
para soportar un peso de 
ata 250 quilos.

O cockpit GTElite Ford GT 
Edition é compatible coas 
principais marcas de electró-
nica para volantes, pedais e 
pancas de cambio, e o asen-
to ES1 Ford GT Edition pode 
utilizarse en calquera cockpit 
que admita asentos laterais. 
A exploración por parte do 
equipo Fordzilla das siner-
xías entre o mundo dixital 
e o real tamén inspirou o 
proxecto Team Fordzilla P1, 
o coche de carreiras virtual 
sen límites que foi deseña-
do en colaboración entre os 
deseñadores de Ford e a co-
munidade de xogadores.
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Subaru presenta o Forester 
Edición 25 aniversario

Con 25 anos sobre 
as estradas, o Forester 
é unha das iconas de 

Subaru, e por iso, agora a mar-
ca presenta unha edición es-
pecial por esta data, de tan 
só cen unidades. O Forester 
Edición 25 aniversario con-
ta con detalles distintivos no 
exterior e o interior, para dife-
renciar o modelo e darlle un 
aspecto deporivo. Detalles 
como as lamias de dezaoito 
polgadas ou a pintura dispo-
ñible en tres cores: Ice Silver 
Metallic, Dark Blue Peartl e 
Magnetite Grey Metallic.

O tecnolóxico interior pode 
facerse máis exclusivo co 

paquete Forester Executive 
Plus, que engade un sistema 
de navegación e un volante 
calefactado, na cabina do pi-
loto, e un teito solar, tecnoloxía 
EyeSight, asistentes á condu-
ción e outras innovacións. 
Resulta interesante destacar 
o sistema de monitorización 
do condutor que engade o pa-
quete adicional. Nas entrañas 
do vehículo atopamos un mo-
tor híbrido 2.0 de 150 cabalos, 
con cambio automático CVT e 
tracción total permanente. O 
prezo do Forester Edición 25 
aniversario de Subaru será de 
39.000 €.

Dodge Charger Daytona SRT Concept
Con este prototi-

po, Dogde pretende 
dirixir a compañía 

cara o futuro da mobilida-
de 100% eléctrica. Este co-
che, de dúas portas, deixa a 
un lado o aburrido paradig-
ma dos BEV substituíndoo 
por un vehículo electrifica-
do e mantendo a aparencia 
dun Dodge. Cun novo sis-
tema de propulsión, de 800 
volts, que dota ao Charger 
Daytona SRT Concept dun-
has prestacións que supe-
ran as do famoso motor SRT 
Hellcat da marca, acompa-
ñadas dun son de escape 
BEV pioneiro na industria. 
Por algunha razón, Dodge 
engadiu un tubo de esca-
pe a un vehículo totalmen-
te eléctrico. E deseñou un 
sistema con amplificador e 

cámara de afinación para 
xerar o son do musculoso 
coche.

Nomeado co histórico 
Charger Daytona, o pri-
meiro vehículo en superar 
as 200 mph nun circuíto 
da Nascar en 1970, a mar-
ca ten altas expectativas 
que nacen das prestacións 
do novo prototipo. Como 
a transmisión de Dodge 
eRupt de varias velocidades 
con cambio electromecá-
nico, que ofrece distinti-
vos cambios de marcha. 
Ou a función PowerShot 
push-to-pass, que se activa 
mediante a pulsación dun 
botón no volante para pro-
porcionar un maior nivel de 
potencia para unha acelera-
ción e descarga de adrena-
lina aínda maior.

Kia pon a proba o EV9 en Namyang
Previsto para ser 

estreado no primei-
ro trimestre de 2023, 

o EV9, totalmente eléctrico, 
leva 44 meses de desenvolve-
mento. Agora, Kia somete ao 
seu próximo buque insignia 
ás últimas probas no centro 
global de i+D de Namyang, 
Corea. A maneira de testar o 
coche foi a través dun exhaus-
tivo programa de verificación 
de pronunciadas ramplas 
para 4x4, pistas agrestes e 
ata unha proba de vadeo en 
augas profundas. Tamén, as 
agresivas lastras da chama-
da “pista belga” permiten aos 
enxeñeiros de Kia poñer a 
proba o confort de marcha e 
a calidade de construción do 

EV9 nas condicións máis du-
ras posibles.

Os circuítos de alta velocida-
de, de estabilidade e de baixa 
adherencia someten cada 
elemento das prestacións e 
o agarre do EV9, a exame. E, 
ademais do centro coreano, o 
EV9 foi sometido a un réxime 
de probas por pistas de todo 
o mundo. O vindeiro coche 
estrela da marca foi adianta-
do mediante o “Kia Concept 
EV9”, durante o AutoMobility 
LA de Los Ángeles o ano pa-
sado, e mantén a filosofía de 
deseño actual do fabricante: 
“Opposites United”. Este ve-
hículo pretende converterse 
na vangarda da mobilidade 
sostible.
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Publicados os bosquexos exteriores do Vision 7S
O prototipo total-

mente eléctrico do 
Skoda Vision 7S terá 

un frontal de novo deseño. A 
grella será máis ancha e pla-
na, escura e pechada, e os fa-
ros estarán dispostos en dúas 
filas, unha enriba da outra, e a 
franxa de luz diúrna definida 
por encima deles esténdese 
lateralmente cara ás pronun-
ciadas aletas, estendendo o 
grupo de luces para formar 
unha “T”. O paragolpes, com-
pletamente redeseñado, con-
ta con sete entradas de aire 
dispostas verticalmente, e a 
central loce unha inserción 
nunha rechamante cor laranxa. 
A zona inferior do gardalamas 

está equipada cun protector 
de aluminio contra as coli-
sións. As grandes lamias, opti-
mizadas aerodinamicamente, 
acentúan a poderosa imaxe do 
Vision 7S. E a vista lateral está 
definida por superficies claras 
e unha liña de teito suavemen-
te inclinada cara atrás.

Robustez, funcionalidade e 
autenticidade son os valores 
da nova linguaxe de deseño de 
Skoda, que dan conta do novo 
Vision 7S, que ten un amplo in-
terior e unha carrozaría aerodi-
námica e eficiente, e está feito 
cuns materiais duradeiros e 
sostibles. Isto é todo o que sa-
bemos por agora deste futuro 
modelo.

O Zafira e-Life, agora en 
versión Crosscamp Flex

Presentada no 
Salón da Caravana 
de Düsseldorf deste 

ano, o Opel Zafira e-Life des-
taca pola súa flexibilidade e 
o espazo interior. Os asisten-
tes ao evento alemán puide-
ron vela tanto na súa versión 
D42, como nunha nova va-
riante Crosscamp Flex 100% 
eléctrica. A batería de trac-
ción, de ións de litio cunha ca-
pacidade de 75 kWh, permite 
acometer viaxes longas, cun-
ha autonomía de ata 330 km 
baixo o ciclo WLTP1. A carga 
é moi sinxela, xa sexa a través 
dun cargador de parede, car-
ga rápida ou mesmo un cable 
para os enchufes domésticos. 

Cunha potencia de carga de 
100 kW con corrente conti-
nua, a batería alcanza o 80 
por cento do seu nivel máxi-
mo nuns 45 minutos.

No seu práctico equipamen-
to inclúense os asentos dian-
teiros que viran 180 graos, un 
moble de cociña con lavabo, 
cociña de gas e armarios en-
caixados, así como uns conte-
dores para a auga potable e 
as augas residuais. Grazas ao 
asento traseiro, que se con-
verte rapidamente nunha 
cama dobre, e a outras dúas 
camas baixo o teito sobreele-
vado, o Crosscamp Flex pode 
acomodar a catro persoas.

O Urus Performance eleva o 
listón dos Súper SUV

L a m b o r g h i n i 
presenta o Urus 
Performance, que 

antes da súa estrea xa ba-
teu un novo récord na cate-
goría SUV de produción na 
Pikes Peak International Hill 
Climb Road, cruzando a liña 
de meta, a 4.302 metros de 
altitude, en 10:32.064 e ba-
tendo o anterior récord de 
2018 de 10:49.90. O novo co-
che da marca italiana desta-
ca polos seus materiais, co 
maior número de compo-
ñentes de carbono do seu 
segmento. Un deseño de 
capó e paragolpes máis puro, 
máis afiado e máis prominen-
te resalta inmediatamente a 

xenética superdeportiva do 
Performance, pero mantén a 
elegancia do Urus.

Cunha potencia de 666 ca-
balos do motor viturbo V8, o 
novo Urus acelera de 0 a 100 
km/h en só 3,3 segundos e 
frea desde 100 km/h a cero 
en 32,9 m. Desenvolve 850 
Nm de par motor entre 2.300 
e 4.500 revolucións, e ten un-
has capacidades lonxitudinais 
de referencia, incluída unha 
velocidade máxima de 306 
km/h; acompañadas dunha 
gran resposta, manexabili-
dade e estabilidade. A finais 
deste ano chegará ao merca-
do europeo por un prezo de 
218.487 euros.
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Novo cuadriciclo Estrima Biró
A marca españo-

la 100% dedicada á 
mobilidade eléctri-
ca estrea un cuadri-

ciclo bipraza, o Estrima Biró, 
que ten matrícula de ciclo-
motor e pódese conducir 
dende os quinde anos cun 
carné de AM. Á Estrima Biró 
a propulsan dous propulso-
res de tipo Brushless, sen es-
cobillas, de 48 volts cunha 
potencia conxunta de 4 kW 
(5,4cv) que dispoñen de fun-
ción Boost; que durante uns 
poucos segundos é capaz de 
ofrecer picos de potencia de 6 
kW (8,2cv), alcanzando a velo-
cidade máxima (limitada por 
lei) de 45 km/h.

A batería de 4,94 kWh apor-
ta unha autonomía de cen 

quilómetros, tardando en 
cargarse totalmente unhas 
catro horas; mais dispón ta-
mén dunha batería extraíble 
de 3,3 kWh que tarda 2,5 ho-
ras en cargarse e ofrece unha 
autonomía de 55 km. A súa 
estrutura, cun marco súper 
reforzado de aceiro tubular 
de tres milímetros, certifica 
unha boa resistencia aos im-
pactos mentres que os seus 
catro discos de freo e o seu 
baixo peso aseguran mínimas 
distancias de detención, men-
tres que o seu baixo centro de 
gravidade garante unha boa 
estabilidade e un gran dina-
mismo. O Estrima Biró fabríca-
se en Pordenone (Italia) e está 
dispoñible no noso mercado 
dende 11.395 euros.

Sae xa de Eslovaquia o novo Kia Xceed
Na fábrica de Zilina, 

en Eslovaquia, xa es-
tán saíndo da liña 

de produción os novos Kia 
Xceed. Estes son os primei-
ros en ser fabricados por 
unha nova cadea enfocada 
en mellorar a eficiencia e a 
sustentabilidade do proce-
so produtivo. Son corenta os 
robots que interveñen nesta 
cadea, montando e pintan-
do as pezas que finalmente 
constitúen o Kia Xceed, nun 
proceso alimentado 100% 
por enerxía renovable, e no 
que toda a auga e a calor 
empregadas son reutiliza-
das. O novo coche inclúe un 

acabado deportivo GT-line e 
terá motorizacións eléctricas: 
a mild-hybrid (MHEV) e a hí-
brida enchufable (PHEV). Esta 
última proporciona unha au-
tonomía con propulsión ex-
clusivamente eléctrica de ata 
48 quilómetros. A parte do 
novo Xceed, Kia tamén pro-
duce na fabrica de Zilina ou-
tros membros da familia de 
modelos Ceed, así como a 
quinta xeración do Sportage. 
A planta tamén ensambla os 
motores de gasolina e mild-
hybrid Smartstream de 1,5 li-
tros e o motor Gamma T-GDi 
de 1,6 litros.

VW celebra os 20 anos do Golf R cun récord
No circuíto alemán 

de Nürburgring-
Nordschleife, a 

edición deportiva do 20 ani-
versario do Golf R logrou 
converterse no modelo R de 
Volkswagen máis rápido ata 
a data. Superou en catro se-
gundos o anterior récord de 
volta dun Golf R no circuíto de 
20,832 quilómetros de lonxi-
tude, conseguindo, o Golf R 
“20 anos”, un tempo oficial de 
7:47,31 minutos. Esta marca 
logrouna cun motor de ca-
tro cilindros turboalimenta-
do de 2,0 litros, que achega 
unha potencia de 333 caba-
los, alcanzando ata os 265 
km/h na pista de Alemaña, e 

co resto das melloras que o 
paquete Performance inclúe.
Benjamin Leuchter, piloto 
de turismos e de desenvol-
vemento de Volkswagen, foi 
o encargado de manexar o 
auto na proba. Tamén esti-
vo involucrado activamente 
na preparación do paquete 
R Perfomance para este mo-
delo de aniversario. Esta ver-
sión especial conta cos tres 
modos de condución habi-
tuais, Comfort, Sport e Race, 
e ademais con dos extras, 
Special e Drift. O piloto elixiu 
para a proba o modo Special, 
desenvolvido especificamen-
te para a lendaria pista de 
Nürburgring-Nordschleife.

❱❱ Volkswagen pre-
sentou o prototipo do seu 
vehículo todoterreo total-
mente eléctrico con sistema 
de tracción total, denomina-
do ID. Xtreme e que se basea 
no ID.4 GTX
❱❱ España situouse no-
vena no 'top 10' mundial de 
países máis preparados para 
o vehículo eléctrico, segun-
do un estudo da consultora 
EY, que ten en conta a capa-
cidade de subministración, a 
demanda e a regulación de 
mobilidade eléctrica. China 
lidera a clasificación.
❱❱ A tecnoloxía 
Plug&Charge estará dispoñi-
ble nos primeiros modelos 
de BMW a partir de media-
dos de 2023, segundo infor-

mou a marca, que indicou 
que isto permitirá aos clien-
tes cargar os seus vehículos 
en puntos de recarga públi-
cos sen ter que utilizar unha 
tarxeta de carga ou unha 
aplicación.
❱❱ Bosch comezou 
probas na estrada con dúas 
furgonetas de pila de com-
bustible de hidróxeno, co 
obxectivo de recoller datos 
detallados para o posterior 
desenvolvemento deste sis-
tema de propulsión alterna-
tiva.
❱❱ Peugeot lanzará 
para as dúas novas carroza-
rías do 308, a berlina com-
pacta e o familiar SW, a súa 
versión totalmente eléctrica 
para mediados do ano 2023.

BREVES
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O compromiso cos clientes

Insístese moito en que 
unha boa atención ao clien-
te é igual a aumento da ren-
dibilidade. Pero, e xeneralizo, 
o taller confunde, non man-
tén un equilibrio entre servi-
zo e rendibilidade. Seguimos 
sendo “despachadores” e non 
vendedores.

Non sabemos nin dar un 
presuposto. Sirva como exem-
plo cando collemos o teléfono 
para chamar ao cliente, danos 
terror se o importe o conside-
ramos avultado. Coma se o 
problema fose noso. Pois non 
o é, o que ocorre é que llo 
compramos ao cliente.

Parácheste a pensar que 

compras, ou, mellor dito, que 
che venden, cando vas poñer 
gasolina? Algúns exemplos, 
lentes de aumento, lentes de 
sol, loterías varias, lambetadas, 
refrescos, algún aperitivo…

Na gasolineira pasamos, sen 
contar o tempo da reposición 
en si, uns tres minutos. E moi-
tas veces saímos do establece-
mento con algo máis que uns 
cantos litros de combustible.

Que é a recepción activa? 
Moitos talleres pensan que a 

fan. Eu creo que facer unha 
inspección unha vez o clien-
te saíu do noso taller, é máis 
ben unha recepción pasiva. 
Chamar ao cliente ao pouco 
tempo de que este deixase 
o vehículo no taller para in-
dicarlle que ten os pneumá-
ticos en mal estado molesta 
e moito ao cliente. E xa non 
digo se iso llo din na recollida. 
Iso incordia e moito ao clien-
te, ademais de crear descon-
fianza. Considéroo como mala 

atención. Hai que poñerse en 
“modo cliente” de cando en 
vez.

O 86 por cento dos clien-
tes pérdense pola mala aten-
ción da persoa que os atende. 
Quizais o teu cliente, ao ser de 
confianza, de toda a vida per-
dóecho unha ou dúas veces, 
ao mellor unha terceira xa non.

Hai uns anos compraba o 
“isto aquí non vale”, o “isto é 
un pobo” e outras frases fei-
tas; hoxe en día aseguro que 

eran autoescusas para non 
complicarvos a vida, para non 
cambiar os vosos hábitos de 
traballo. Hoxe podo asegurar 
que non traballar a recepción 
activa é falta de compromiso 
cos vosos clientes.

Se es dos que ao descolgar 
o teléfono para atender unha 
chamada dun cliente que che 
pide cita lle soltas un “pásache 
mañá cando queiras e vémo-
lo”, e non vas cambiar esa for-
ma de recoller as citas, quizais 
non conseguirás incrementar 
o teu ticket medio (importe 
medio facturado por repara-
ción) xamais. E aínda que creas 
que esa é a mellor opción para 
o teu cliente non o é, seguirás 
comprando problemas e ur-
xencias, por tanto, non exis-
tirá equilibrio entre servizo e 
rendibilidade.

O compromiso co teu clien-
te é o de asesorar e achegar 
os mellores beneficios para 
el. Por tanto, na recepción do 
cliente é cando comezaremos 
o proceso de atención ao 
cliente e non nos limitaremos 
a recollerlle as chaves.

Agora vén o importante, non 
habemos de perder xamais a 
nosa esencia, pero habemos 
de velar pola rendibilidade e a 
calidade de servizo. Por tanto, 
non sexamos concesionarios 
oficiais, pero aproveitemos o 
que si fan ben.

O cliente é o que paga as 
nóminas, como para non ter 
compromiso con el.

■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | TexTo

 O 86% dos 
clientes pérdense 
pola mala atención 
da persoa que os 
atende

Honda desvela detalles do motor da Hornet Concept
Despois da revela-

ción dos bosquexos 
de deseño en maio, 

Honda facilitou este mes 
máis información sobre 
o progreso do desenvol-
vemento da nova Hornet 
concept, que mostra clara-
mente que o modelo conta 
coas contundentes presta-
cións que o seu agresivo 
look anuncia.

O modelo conceptual está 
propulsado por un motor 
completamente novo de 

755 centímetros cúbicos, 
bicilíndrico en paralelo e 
oito válvulas Unicam, que 
entrega unha potencia de 
67,5kW (90,5cv) a 9.500rpm 
e 75Nm de par a 7.250rpm.

Compacto e lixeiro, o mo-
tor é fiel á herdanza Hornet, 
cunha suba de revolucións 
con moito carácter e unha 
excitante pegada arriba. 
Xunto con fortes emocións 
a altas revolucións, o pro-
pulsor tamén dispón dun 
par cheo a medio réxime 

para xerar unha aceleración 
gratificante en calquera 
momento. Ademais, ofre-
ce un tacto das súas pul-
sacións especial (e un 
son enormemente 
excitante, segun-
do o fabricante) 
grazas á combi-
nación dun interva-
lo de aceso irregular 
co seu cegoñal calado 
a 270º e o sistema de 
escape minuciosamente 
optimizado.

O compromiso co cliente é o de asesoralo e achegarlle os mellores beneficios
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“Gladiator”

Piaggio MP3 530 HPE Exclusive 2023
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■ XOSE ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía
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Coma se dun Circo 
Romano se tratase, Piaggio 
presenta ou seu novo com-
petidor na area, e reclama o 
seu posto non podio como 
pioneiro do sistema de dúas 
rodas dianteiras. Os no-
vos modelos Piaggio MP3 

debutaron en París, na cida-
de que simboliza o éxito do 
orixinal e primeiro scooter de 
tres rodas do mundo. O MP3 
é un éxito que pode medir-
se co paso do tempo, máis 
de 230.000 vehículos vendi-
dos en todo o mundo den-
de o 2006.

Piaggio presentou a súa 
nova liña de maxiscooters de 
tres rodas, os MP3 2023, cun 
novo buque insignia, o MP3 

530 HPE (High Performance 
Engine) Exclusive.

Todos os scooters MP3 sé-
guense fabricando en Italia, 
na fábrica de Pontedera. 
Os vehículos de tres rodas 
actualizados son máis po-
tentes, máis lixeiros e máis 
avanzados tecnoloxicamen-
te. Os scooters de 400 están 
equipados cos modernos 
motores 400 HPE capaz de 
superar os 35cv, e o 530 HPE, 

impulsado por unha nova 
unidade que ofrece máis de 
44 cv.

Deseño e equipamento

Os MP3 2023 fixéronse 
un pouco máis grandes na 
parte dianteira: o revesti-
mento fíxose máis ancho e 
agora lémbrame bastante 
á máscara dun Gladiador. 
Ademais do novo deseño, 
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introduciuse a iluminación 
totalmente LED e o paracho-
ques dianteiro, resultado dun 
estudo destinado a maximizar 
a protección contra o aire. A 
posición de condución é agora 
máis cómoda e máis elevada, 
grazas á triangulación revisada 
do asento, o manillar e o piso 
repousapés. A capacidade de 
carga baixo o asento de aper-
tura eléctrica permite a inser-
ción de dous cascos integrais.

Os faros de díodos fixé-
ronse máis estreitos que na 
versión anterior, e os intermi-
tentes dianteiros volven estar, 
como nas primeiras versións 
do MP3, integrados no revesti-
mento do paso de roda, só que 
agora, segundo o fabricante, 
seguiron as últimas tenden-
cias de deseño do mundo do 
automóbil.

Unha nova pantalla TFT de 
sete polgadas substitúe aos 
diais indicadores dobres cun-
ha pantalla LCD no medio. O 
panel a toda cor converteuse 
na peza central do sistema de 
infoentretemento ou maxi-ins-
trumentación PMP (Piaggio 
Multimedia Platform), a panta-
lla admite tamén a integración 
mediante conexión bluetooth 
dun smartphone con funcións 
de navegación GPS grazas á 
aplicación Piaggio MIA.

O novo MP3, na súa ver-
sión 530 Exclusive, é un dos 
primeiros scooters do mundo 
en estar equipado con ARAS 
-Advanced Rider Assistance 
System-, unha innovadora pla-
taforma de asistencia á condu-
ción baseada na tecnoloxía 4D 
Imaging Radar e desenvolvi-
da por Piaggio Fast Forward, 
empresa de robótica do grupo 
italiano. É a primeira vez que 
estes sensores de última xe-
ración se desenvolven para o 
seu uso nun scooter. Os dispo-
sitivos ARAS cos que está equi-
pado desempeñan un papel 
fundamental na seguridade 
activa, garantindo as funcións 

do sistema d e 
información d e 
ángulo mor- to (BLIS) e do 
sistema de axuda á decisión 
de cambio de carril (LCDAS). O 
sistema BLIS advirte ao condu-
tor da presenza de vehículos 
no ángulo morto dos retro-
visores mediante sinais es-
pecíficos na pantalla TFT. Ao 
vixiar continuamente a zona 
traseira ata 30/35 metros de 
distancia, o LCDAS tamén é ca-
paz de identificar os vehículos 
que se achegan rapidamente 
aos lados, creando unha situa-
ción potencialmente perigosa 
ao cambiar de carril. Mesmo 
nesta situación, o condutor é 
advertido mediante sinais es-
pecíficos na instrumentación.

Características

A marcha atrás é outra das 
características únicas do MP3 
530 Exclusive e agora está in-
tegrada coa cámara de vídeo 
traseira, permitindo un uso 
máis seguro. A configuración 
de serie complétase co con-
trol de cruceiro, que se pode 
xestionar a través dos novos 
mandos eléctricos do guiador 
e cos tres modos de condu-
ción Eco, Confort e Sport ca-
paces de modificar a resposta 
ao control do acelerador Ride 
by Wire e tamén de definir o 
calibrado do control de trac-
ción ASR combinado co ABS.

O fabricante puxo especial 
atención ao confort do con-
dutor e do pasaxeiro. Todos 
os scooters da marca están 
agora equipados cun parabri-
sas máis grande e un asento 
redeseñado.

Outras características do 
novo MP3 son, a redución 
de peso, o acceso sen chave, 
unha parte traseira máis com-
pacta e un soporte de matrí-
cula cónico no pneumático 
traseiro.

O anterior motor insignia de 
493cc foi substituído por un 
motor de 530cc que, segun-
do o fabricante, produce máis 
de 44 cabalos, máis ou me-
nos o mesmo que o anterior, 
só que o novo é significativa-
mente máis atractivo. Tamén 
se incluirán na gama 2023 os 
Piaggio MP3 400 HPE e MP3 
400 HPE Sport, que recibirán 
un propulsor renovado con 

menos ruído e vibracións. A 
versión de 400cc, que produce 
35cv, é máis eficiente en canto 
a combustible que a anterior.

Arrincamos!

Posición de condución ben, 
moi cómoda, parabrisas moi 
alto, secciona perfectamen-
te o fluxo de aire. A posta en 
marcha sen chave é totalmente 
silenciosa, o motor de arrinque 
sen escobillas é unha gozada. 
(Honda foi pioneira con esta 
sistema nas súas PCX hai anos).

A primeira impresión, coma 
non? É de estabilidade total, 
tres puntos de apoio que nos 
fan sentir moi seguros sobre o 
seu abrandado e cómodo asen-
to, outra cousa que tamén se 
nota ao momento é a suavida-
de e o empurre do novo motor, 
mais lineal, suave e silencioso 
ca o seu antecesor.

Aínda que o seu peso é con-
siderable, na estrada nótase 
moi lixeira, as rodas diantei-
ras pisan con rotundidade e o 
novo tren dianteiro con lamias 
de trece polgadas transmíten-
me moi boas sensacións.

Os cambios de dirección son 
rápidos e precisos en cidade, 

na estrada aberta a navega-
ción pracenteira está garan-
tida, como dicía ao principio 
desta proba os seus tres pun-
tos de apoio combinados cun-
ha correcta suspensión fannos 
flotar na estrada, autovía ou 
autoestrada.

A anchura do tren dian-
teiro non é un problema, a 
distancia entre as rodas non 
nos condiciona para nada a 
condución en cidade, cóase 
no medio dos coches mellor 
que moitas motos de catro 
cilindros, o principal proble-
ma da dobre roda dianteira é 
ter coidado coas esquinas das 
beirarrúas, ou pequenos obs-
táculos, non poderemos axus-
tar tanto ao trazar un xiro.

O sistema de radar é impre-
sionante, detecta perfecta-
mente os vehículos no ángulo 
morto dos nosos espellos, é 
xenial, cando un coche se nos 
achega a varios metros de dis-
tancia por calquera costado, o 
sofisticado sistema de axuda 
á condución avísanos cunhas 
testemuñas luminosas a am-
bos lados da pantalla TFT.

Manobrar en parado é moi 
doado coa marcha atrás, fun-
ción do arrinque investida, 

SEGURO
Terceiros con asistencia en estrada 
e seguro de condutor: 225 €/ano 
(maiores de 25 anos). Tamén hai 
a posibilidade de engadir roubo, 
incendio o perda total (Todo Risco)

MANTEMENTO
Revisións de mantemento 
recomendadas:

1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de 
cada revisión: 120 €
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)

 A anchura 
dianteira non nos 
condiciona para 
nada a condución 
urbana
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moi efectivo; ademais coas 
indicacións da cámara de 
visión traseira podemos ver 
perfectamente a trazada da 
nosa manobra. Algo chama a 
miña atención, o retorno do 
puño do acelerador electró-
nico fai demasiada presión 

baixo a palma da miña man, 
un detalle que terán que mo-
dificar, non é agradable.

Piaggio xa está a acep-
tar pedidos anticipados dos 
novos modelos. O prezo do 
MP3 530 HPE Exclusive é de 
12.999 euros.

MODELO: PIAGGIO MP3 
530 HPE EXCLUSIVE 2023

• TIPO DE CARNÉ: 125cc
• ANO: 2023
• PRAZAS: dúas

MOTOR E TRANSMISIÓN
• CILINDRADA: 530 cc
• TIPO: 4 tempos
• DISTRIBUCIÓN: SOHC 

(unha árbore de levas)
• CILINDROS: 1
• VÁLVULAS POR CILINDRO: 4
• ALIMENTACIÓN: 

inxección electrónica
• REFRIXERACIÓN: líquida
• POTENCIA: 44,2cv a 7.250 rpm
• PAR MÁXIMO: 50 

Nm a 5.250 rpm
• COMBUSTIBLE: gasolina 95
• NORMATIVA 

ANTICONTAMINACIÓN: Euro5
• EMISIÓNS CO2: 93 gr/km
• ACESO: electrónico CDI
• TRANSMISIÓN PRIMARIA: 

cascada de engrenaxes
• TRANSMISIÓN 

SECUNDARIA: correa
• EMBRAGUE: automático 

centrífugo seco

CHASIS
• TIPO DE CHASIS: dobre 

berce tubos de aceiro
• SUSPENSIÓN DIANTEIRA: 

paralelogramo deformable 
con 2 amortecedores

• SUSPENSIÓN TRASEIRA: 
basculante con 2 
amortecedores hidráulicos

• REGULACIÓNS: 4 
posicións de precarga

• FREO DIANTEIRO: 2 discos 
(diámetro 258 mm)

• PINZA: de catro pistóns
• FREO TRASEIRO: disco 

(diámetro 240 mm)

• PINZA: de dobre pistón
• RODA DIANTEIRA: lamia 

de aluminio de 13"
• RODA TRASEIRA: lamia 

de aluminio de 14"
• DIMENSIÓNS E PESO
• LONXITUDE: 2.160 mm
• ANCHO: 815 mm
• DISTANCIA ENTRE 

EIXES: 1.550 mm
• ALTURA DE ASENTO: 790 mm
• CAPACIDADE DO 

DEPÓSITO: 13,7 litros
• PESO: 280 kg
• CONSUMO: 4 l/100 km

EQUIPAMENTO
• Oco baixo o asento ( dous 

cascos integrais)
• Guanteira
• Freo de estacionamento
• Inmovilizador eléctrico
• Arrinque eléctrico
• Sistema keyless
• Warning
• Toma de corrente USB
• Cabalete central
• Marcha atrás
• Amortecedor regulable

INSTRUMENTACIÓN
• TFT
• Contarrevolucións
• Reloxo
• Ordenador de a bordo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Temperatura ambiente
• Testemuña de reserva
• Recordatorio de revisións
• Conectividade smartphones
• Bluetooth
• Aplicación smartphones
• Navegador
• Electrónica
• Acelerador electrónico
• Control de tracción
• ABS
• Modos de motor
• Selector intervención 

control tracción
• Control velocidade cruceiro
• Radar traseiro
• Iluminación full-LED
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Novo Lexus RX

■ BRAIS GARCÍA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Lexus reinventou por com-
pleto o gran SUV de luxo RX, 
a partir do legado do mode-
lo e traspasando fronteiras 
do deseño e da tecnoloxía 
para aumentar as súas capa-
cidades e o seu atractivo para 
unha base de clientes aínda 
máis ampla.

No ano 1998, o mode-
lo orixinal RX inaugurou o 
segmento de mercado de 
SUVs de luxo. Dende entón, 
non parou de evolucionar, 
ata se converter no primei-
ro modelo electrificado do 
mercado premium co lanza-
mento do RX 400h en 2005. 
Actualmente está firmemen-
te establecido como un mo-
delo esencial de Lexus en 
todo o mundo, con 3,5 mi-
llóns de vendas, 300.000 de-
las en Europa. A nova quinta 
xeración do modelo reforzará 
ese perfil.

Interior

No interior, o habitácu-
lo Tazuna centrado no con-
dutor proponse ofrecer ao 
condutor un control directo 
e intuitivo sobre o vehículo, 
seguindo o principio de ‘as 
mans no volante, a vista na 
estrada’. Tamén mellora a ex-
periencia ao volante, coa súa 
disposición clara e intuitiva, 
potenciada polo novo siste-
ma multimedia Lexus Link 
Multimedia, que incorpora o 
asistente a bordo “Hey Lexus“, 
unha pantalla táctil de cator-
ce polgadas e funcións remo-
tas ás que se pode acceder 
mediante a aplicación para 
smartphones Lexus Link.

Propulsores

O novo RX ofrece unha 
maior cobertura do segmen-
to, en termos de selección 
de motores, que calquera 

xeración anterior. O fabrican-
te nipón acumula xa máis de 
quince anos de experiencia 
en tecnoloxías de motoriza-
ción electrificada; foi evolu-
cionando co sector e ofrece 
opcións como o primeiro RX 
eléctrico híbrido enchufa-
ble, un modelo eléctrico hí-
brido de grande eficiencia, e, 
por primeira vez, un híbrido 
turbo totalmente novo, des-
tinado a clientes que buscan 
cotas superiores de rende-
mento dinámico.

RX 500h

O RX 500h utiliza unha 
nova arquitectura híbrida 
en paralelo, completamente 
nova, que incorpora un mo-
tor de gasolina de 2.4 litros 
con turbocompresor e unha 
transmisión de seis velocida-
des, motor eléctrico diantei-
ro e unidade de control da 
enerxía integrados, batería 
híbrida e un eixe con motor 

eléctrico posterior compacto 
de 76 kW. A potencia total do 
sistema é de 371cv/273 kW, 
con 550 Nm de par, que lle 
permiten acelerar de 0 a 100 
km/h en 6,2 segundos.

O motor eléctrico dianteiro 
está situado entre o motor de 
combustión e a transmisión 
(que ten un embrague a cada 
lado), o que ofrece unha gran 
flexibilidade na entrega de 
potencia e a posibilidade de 
que o vehículo funcione en 
modo totalmente eléctrico. O 
sistema de control híbrido al-
terna automaticamente entre 
os modos híbrido en paralelo 
e eléctrico, en función da si-
tuación de condución, para 
ofrecer unha potente acelera-
ción e un consumo eficiente 
de combustible.

O RX 500h está equipado 
cunha nova batería bipolar 
de hidruro de níquel (Ni-MH) 
de baixa resistencia que ofre-
ce unha gran potencia e man-
tén baixo control o consumo 
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de combustible. Presenta 
unha estrutura bipolar que lle 
permite ter unha alta densi-
dade enerxética e adopta uns 
novos compoñentes de gran 
potencia para proporcionar 
as prestacións eléctricas que 
o RX 500h F SPORT require. 
Está instalada baixo o asento 
traseiro do vehículo, co que 
non rouba espazo ao habitá-
culo nin ao maleteiro, e resul-
ta ademais silenciosa.

A entrega de potencia con-
trólase mediante o DIRECT4, 
unha tecnoloxía de forza de 
tracción exclusiva de Lexus. 
Este sistema intelixente de 
tracción total válese dun mo-
tor eléctrico e un inversor in-
dependentes para repartir 
constantemente a potencia 
e o par entre os eixos frontal 
e posterior do vehículo, en 
calquera situación de condu-
ción. Axusta de forma auto-
mática e continua a forza de 
tracción entre os dous eixes, 
con máis rapidez e precisión 
do que podería calquera sis-
tema mecánico.

RX 450h+

O RX 450h+ monta un mo-
tor híbrido de 2.5 litros de 
ciclo Atkinson con catro cilin-
dros e unha batería de ión de 
litio recargable cunha capaci-
dade de 18,1 kWh. Un motor 
eléctrico posterior adicional 

fai posible a tracción total 
constante E-Four de Lexus.

Aínda que ofrece unha po-
tencia similar á do anterior 
RX 450h, desenvolve máis 
par e unha aceleración su-
perior. A potencia total é de 
309cv, coa que se espera que 
acelere de 0 a 100 km/h en 
6,5”.

O tamaño e a capacidade 
da batería combínanse para 
alcanzar uns niveis consi-
derablemente inferiores de 
consumo de combustible e 
emisións. As emisións de CO2 
(WLTP) son de menos de 26 
g/km, cun consumo de com-
bustible inferior a 1,2 l/100 
km. Por outra banda, espéra-
se unha autonomía en modo 
eléctrico de máis de 65 km, 
coa posibilidade de circular 
a unha velocidade de ata 130 
km/h.

O sistema híbrido enchu-
fable de Lexus ofrece unha 
vantaxe fundamental, que 
pon ao RX 450h+ por diante 
dos seus rivais. Cando a car-
ga da batería se esgota, o ve-
hículo pasa directamente ao 
sistema híbrido autorrecar-
gable, mantendo a súa efi-
ciencia en canto a consumo 
e emisións. Isto contrasta cos 
sistemas da maioría doutros 
fabricantes, en que o sistema 
utiliza de forma predetermi-
nada o motor de combustión 
interna.

O modo eléctrico é o pre-
determinado; é dicir, o ve-
hículo funciona con enerxía 
eléctrica ata esgotar a súa 
autonomía, independen-
temente do uso que faga o 
condutor do acelerador. Coa 
maior achega da batería de 
ión de litio e unha maior 
proporción da potencia pro-
cedente dos motores eléctri-
cos, a condución parece non 
requirir esforzo e é ao mesmo 
tempo refinada.

O condutor ten tamén 
a opción de seleccionar o 
modo Auto EV/HV, que acti-
va automaticamente o motor 
híbrido cando se require máis 
potencia, e logo volve inme-
diatamente a funcionar en 
modo eléctrico. O condutor 
pode seleccionar así mesmo 
o modo HV para maximizar 
a eficiencia, mantendo auto-
maticamente o estado de car-
ga da batería.

O modo de carga da bate-
ría arrinca o motor para res-
taurar o nivel de carga da 
batería, e asegurar así que a 
batería ten máis enerxía dis-
poñible cando haxa que cir-
cular en modo eléctrico.

Transmisión Shiftmatic se-
cuencial. Se selecciona “S” na 
panca de cambio, o condutor 
pode usar as levas do volante 
para controlar a transmisión 
Shiftmatic nunha serie de 
rangos de cambio. Deste xei-
to, pode activar o freo motor 
en seis pasos, cunha sensa-
ción similar á dunha trans-
misión manual. Un rango 
de cambio baixo ofrece con-
trol a un réxime elevado do 
motor, para dispoñer dunha 
resposta áxil da aceleración e 
gozar dunha condución máis 
intensa.

O sistema híbrido enchufa-
ble válese dun novo transei-
xe que alcanza un equilibrio 
máximo entre consumo de 
combustible e rendemento 
da condución. A inclusión 
dun transeixe traseiro, con 
tracción total E-Four, multi-
plica a confianza do condu-
tor cunha maior estabilidade 
na condución cotiá.

O transeixe dianteiro é 
unha unidade compacta, 
grazas a un deseño multiei-
xe que sitúa o motor eléctrico 

e os xeradores o un xunto ao 
outro, en lugar de en liña. O 
transeixe traseiro é un siste-
ma redutor de tres eixes en 
dúas fases, que permite re-
cortar o peso e as perdas 
operativas. O xogo de engre-
naxes foi deseñado para un 
funcionamento máis silencio-
so e para responder ben ao 
arrincar e acelerar sobre su-
perficies esvarantes con pou-
ca fricción.

A unidade de control da 
enerxía –Power Control Unit– 
tamén é nova, e está pensada 
para xestionar a maior poten-
cia do sistema híbrido en-
chufable, sen que iso afecte 
á eficiencia de combustible.

RX 350h

O novo RX 350h de 2.5 li-
tros de gasolina desenvolve 
250cv e unha aceleración de 
0 a 100 km/h en 7,9”, com-
parable co actual RX 450h, 
a, tempo que xera menos 
emisións.

Conta co mesmo conxun-
to de melloras de compoñen-
tes híbridos que presentaba 
o RX 450h+, como un novo 
transeixe híbrido cun dese-
ño máis compacto, un peso 
inferior, unhas menores per-
das por fricción e unha PCU 
máis pequena e eficiente. 
Está equipado con tracción 
total eléctrica e-Four de serie.

O RX 350h é unha podero-
sa alternativa aos modelos 
con propulsores de baixa ci-
lindrada do segmento, per-
fecta para aqueles clientes 
que priorizan o confort e a 
eficiencia.

Como o RX 500h, o RX 350h 
está equipado cunha nova 
batería de hidruro de níquel 
(Ni-MH) de baixa resistencia 
deseñada para ofrecer unha 
condución doada e un gran 
nivel de potencia e aforro 
de combustible. En compa-
ración coa batería instalada 
no RX 450h anterior, contén 
menos celas, pero desenvol-
ve unha potencia equivalen-
te. As celas están dispostas 
nunha unidade máis com-
pacta e integrada, que subs-
titúe á unidade anterior de 
tres partes, instalada baixo o 
asento traseiro do vehículo.
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Novo Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey
Un SUV exclusivo de 390 cabalos

■ BRAIS GARCÍA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Cupra quere que se identi-
fiquen os seus modelos con 
potencia. Isto lógrao perfec-
tamente co Formentor VZ5 
Taiga Grey, con este vehículo 
consigue potenciar a imaxe 
de marca. De esta versión, 
que está limitada a 999 uni-
dades en todo o mundo, que-
darán tan só 46 no noso país.

Este Formentor combina o 
coñecido propulsor 2.5 TSI de 
390cv e 480 Nm de par, coa 
exclusiva cor de carrozaría 
Taiga Grey, e un interior úni-
co en cor marrón.

Cada VZ5 Taiga Grey inclúe 
o número desa unidade gra-
vado con láser no panel da 
porta do condutor.

Este modelo inclúe un 
completo equipamento de 
serie, sen opcións dispoñi-
bles. Destacan os asentos 
backet en exclusiva pel ma-
rrón, mesma cor empregada 
para esta versión no cadro de 
mandos, así como o sistema 
de son Beats Audio e tres sis-
temas que maximizan a segu-
ridade do modelo.

Características técnicas

O seu motor supón a máxi-
ma expresión da deportivida-
de na marca, e esta versión 
está destinada aos verdadei-
ros entusiastas dos automó-
biles, que buscan ademais un 
plus de exclusividade, ao tra-
tarse dunha edición limitada.

O Cupra Formentor VZ5 
Taiga Grey combina o icónico 

propulsor 2.5 TSI de cinco ci-
lindros, que entrega 390cv 
(287 kW) e 480 Nm de par, 
cun chasis avanzado e con-
figurable cunha altura libre 
ao chan dez milímetros máis 
baixa, (como xa sucede no 
Formentor VZ5), quedando 
en 15,8 centímetros, e que 
inclúe elementos tecnoló-
xicos moi avanzados como 
o sistema Torque Splitter de 
control selectivo de par, que 
permite distribuír o par entre 
os eixes dianteiro e traseiro 
para optimizar a tracción, así 
como a repartición entre as 
rodas esquerda e dereita do 
eixe posterior, para maximi-
zar o seu comportamento 
dinámico e ofrecer toda a di-
versión en circuíto grazas ao 
modo Drift dispoñible.

Conta ademais cun exclu-
sivo sistema de escape que 
produce un espectacular 
son deportivo, un sistema 
de freos con pinzas asinadas 
por Akebono de seis pistóns 
nas rodas dianteiras, acompa-
ñado duns discos ventilados 
e perforados de maior tama-
ño (375x36 mm), lamias ex-
clusivas de 51 centímetros 
(20 polgadas), elementos en 
fibra de carbono ao longo da 
súa carrozaría que melloran 
a aerodinámica do modelo, 
varios modos de condución, 

sistema de dirección pro-
gresiva, unha transmisión 
automática DSG de rápida 
resposta e sete velocidades, 
e a seguridade da tracción 
integral.

Exclusividade

Como xa comentamos a 
exclusividade está presente 
grazas ao número da unida-
de gravado con láser no pa-
nel da porta do condutor cun 
distintivo efecto sombreado, 
que converte o Formentor 
VZ5 Taiga Grey nun vehícu-
lo único que marca o seu lu-
gar na historia de Cupra e 
o converte nun modelo de 
coleccionistas.

Así mesmo, inclúese unha 
cor de carrozaría única de-
nominada Taiga Grey, e un 
interior tamén exclusivo 
desta edición que incorpora 
asentos backet en pel de cor 
marrón con costuras en cor 
Copper; unha cor presente 
tamén no panel das portas e 
o cadro de mandos.

Equipamento

En canto ao seu equipa-
mento, non dispón de ele-
mentos opcionais xa que se 
trata dun full equip de serie. 
Ademais da completa oferta 

Os asentos son tipo backet en pel marrón con costuras en cor Copper

Presentación22



Cupra chega a Australia

Este país é un mercado global 
estratéxico para a expansión da marca 

en Asia Pacífico

de elementos que xa inclúe 
o Formentor VZ5 normal –
onde destacan os novos 
faros Matrix LED ou as exclu-
sivas lamias de aliaxe de 51 
centímetros (20 polgadas), 
entre outros elementos–, a 
edición Taiga Grey introdu-
ce un sistema exclusivo de 
son Beats Audio de gama 
alta– que incorpora nove 

altofalantes, un subwoofer, 
tecnoloxía Surround e un 
amplificador de 340 watts 
de potencia–, o asistente de 
precolisión (Pre Crash Assist), 
airbag de xeonllo para o con-
dutor, airbags laterais trasei-
ros e alarma volumétrica.

O novo Cupra Formentor 
VZ5 Taiga Grey está dispoñi-
ble por 73 590 euros.

■ BRAIS GARCÍA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Os ambiciosos plans de 
Cupra para expandir a súa 
presenza internacional e 
converterse nunha mar-
ca global, toman un novo 
impulso co inicio das ope-
racións en Australia. Isto 
demostra que o espírito da 
marca explora novos lími-
tes, máis aló das súas fron-
teiras habituais.

Cupra acaba de inaugu-
rar oficialmente o primeiro 
Cupra City Garage australia-
no, situado no corazón da 
área de negocios de Sídney. 
O City Garage abriu ao pú-
blico este mes. Na súa in-
auguración, para celebrar 
o lanzamento da marca, 
Cupra organizou un even-
to de presentación ao que 
asistiron diferentes medios 
de comunicación, institu-
cións e investidores. 

Wayne Griffiths

“O noso impulso por levar 
a marca Cupra ao resto do 
mundo é imparable. Ao lan-
zar a marca en Australia, es-
tamos a dar o primeiro gran 
paso na nosa globalización”. 
dixo Wayne Griffiths, CEO de 
Cupra. “Australia é un mer-
cado global estratéxico para 
a expansión en Asia Pacífico 

e máis aló. A nosa estra-
texia aquí é empezar co 
desenvolvemento da mar-
ca e levar a cabo a primeira 
ofensiva de produto, co lan-
zamento do Ateca, o León 
e o Formentor. O Cupra 
Born chegará en 2023, se-
guido dos nosos novos he-
roes Terramar, Tavascan e 
UrbanRebel, que o farán a 
partir de 2025. Queremos 
ser a marca relevante, cool 
e atractiva que combina a 
deportividade coa electri-
ficación. A nosa ambición 
é alcanzar máis dun cinco 
por cento da cota de mer-
cado no segmento eléctri-
co a longo prazo neste país”.

O obxectivo da marca en 
Australia é máis que cuadri-
plicar as vendas anuais, pa-
sando de 1.600 vehículos en 
2022 a 7.000 en 2025.

Dende o lanzamento de 
Cupra en 2018, a súa fac-
turación pasou de 430 mi-
llóns de euros a case 2.200 
millóns de euros en 2021. É 
esta traxectoria a que per-
mitiu a expansión da mar-
ca, levándoa de Barcelona 
a Australia.

Cupra estará presente 
nas principais cidades de 
Australia, con 9 puntos de 
venda a partir de agosto 
deste ano. O obxectivo é 
chegar a 15 puntos de ven-
da en 2023.
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Un Citroën tónico e cítrico
O novo Citroën 

My Ami Tonic é 
coma unha tónica 

limón: estimulante e ácida. 
Está pensado para responder 
ás necesidades da mobilida-
de urbana cotiá. É eléctrico, 
confortable e seguro, reduce 
o estrés e non precisa de car-
né de conducir tipo B. Dispón 
de varias posibilidades de 
personalización, que combi-
nan todas coas cores caqui e 
amarela brillante que lle dan 
un aire fresco.

O deseño exterior subliña 
esta idea cuns embelecedo-
res dos faros que asemellan 
unhas lentes de sol, ou outros 

detalles que lle confiren un 
aspecto divertido, mentres o 
interior está acomodado con 
elementos funcionais coma o 
clip para o smartphone ou o 
sistema que permite conectar 
o móbil ao coche. Dispoñible 
dende 8.990 euros, a entrada 
do Citroën My Amy Tonic sig-
nifica que as versións My Ami 
Khaki e My Ami Vibe deixarán 
de producirse. Por agora, a 
gama Ami conta con 23.500 
clientes, pero Citroën agarda 
que o enfoque na persona-
lización deste último mode-
lo o converta nun favorito 
para condutores de todas as 
idades.

Porsche Engineering estrea sede en China
P o r s c h e 

Engineering in-
agurou en Beijing 

unha nova sede para a mar-
ca no país, que se suma a ofi-
cina xa presente en Shanghai, 
onde xa traballaban 130 em-
pregados. Peter Schäfer, 
director xeral de Porsche 
Engineering e presiden-
te do Consello de Dirección 
de Porsche Engineering en 
China, comenta que a compa-
ñía quere poder desenvolver 
tecnoloxías específicas para 
as necesidades do mercado 
chinés, especialmente no sec-
tor vangarda dos vehículos in-
telixentes e conectados.

O automóbil neste país 
presenta un ecosistema di-
xital e unha serie de requisi-
tos legais propios. Ademais, 

o cliente chinés é cada vez 
máis esixente na súa deman-
da. Os sistemas de vehículos 
e os métodos de desenvolve-
mento para China teñen lu-
gar, en gran medida, a nivel 
local para satisfacer as carac-
terísticas especiais do país. 
Cun forte compromiso coa es-
tratexia da compañía, Porsche 
Engineering estivo activa nes-
te gran país dende hai máis 
de trinta anos e continúa ex-
pandindo a súa presenza alí. 
No xigante asiático, Porsche 
Engineering emprega prin-
cipalmente a expertos en 
condución altamente auto-
matizada, chasis, sistemas de 
alta voltaxe, servizos conecta-
dos e infoentretemento, que 
traballan todos eles nunha 
gran variedade de proxectos.

Os eléctricos chineses de BYD chegan a Europa
BYD, o cuarto fa-

bricante de eléc-
tricos do mundo, 

chegará a Europa, malia 
que aínda non hai data para 
a súa entrada no noso mer-
cado, pero a compañía ase-
gura que será en breves. A 
marca chinesa xa contra-
tou a alguén para o posto 

de “country manager”, ou 
xestor do país, para España 
e Portugal, Jordi Cuesta, 
que ven de Seat e o Grupo 
Volkswagen. A experiencia 
de Cuesta en China durante 
sete anos foi un factor deter-
minante para que BYD con-
fiase nel para a súa entrada 
no mercado ibérico.

Tres son os modelos cos 
que a marca chinesa conta 
na súa oferta, todos eléctri-
cos: un SUV de tamaño me-
dio, o BYD Atto 3, un SUV 
familiar de sete prazas, o BYD 
Tang, e unha berlina de tama-
ño grande, a BYD Han. Pero 
non só fabrican automóbiles 
eléctricos, senón tamén as 

valiosas baterías que os ali-
mentan, sendo BYD o tercei-
ro produtor mundial destes 
compoñentes. Para a venda 
de automóbiles na Península, 
a compañía propón abrir con-
cesionarios, descartando a 
venta directa e sen conce-
sionario que outras marcas 
teñen elixido.

Síguenos en:

Toda a actualidade 
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Hai ás veces cousas curio-
sas, como esta que traemos a 
estas dúas páxinas. Os descu-
brimentos sensacionais adoi-
tan darse de cando en cando, 
pero ocorren. Os especialistas 
de Opel Classic descubriron 
nunha poxa oito fotografías 
antigas dun vehículo de re-
partimento. E este achado 
converteuse nunha reve-
lación. Estas fotos inéditas 
mostran como Opel, a media-
dos da década de 1930, tiña 
proxectado un vehículo de 

transporte cun aspecto moi 
moderno listo para a súa pro-
dución, moitos anos antes de 
que ese concepto de frontal 
plano se estendese por todo 
o mundo e se convertese no 
estándar actual do deseño 
dos vehículos comerciais li-
xeiros da actualidade, como 
os Vivaro e Movano da actual 
gama da marca.

Leif Rohwedder, director de 
Opel Classic, dixo con entu-
siasmo “no arquivo histórico 
da nosa marca ata o de ago-
ra non existían imaxes deste 
modelo. Polo que sabemos, 
ningunha publicación fixera 

referencia ningunha sobre 
este vehículo e o coñecemen-
to deste prototipo único es-
tivo desaparecido durante 
décadas”.

Pioneiro, “COE”

As fotos mostran o deseño 
pioneiro dunha furgoneta 
Blitz compacta que, ao pare-
cer, estaba totalmente desen-
volvida e podía conducirse. O 
nome do proxecto está escri-
to a lapis na parte posterior 
das fotos: 1.5-23 COE. Os nú-
meros refírense á cilindrada 
do motor (1.488 cm3) e á súa 

aproximada distancia entre 
eixes (2.400 mm). “COE” co-
rresponde a “cabina sobre o 
motor” (cab over engine).

Este concepto era moi 
avanzado para a década de 
1930. En comparación cos ve-
hículos de entón, cun capó 
longo, o deseño da cabina so-
bre o motor permitía contar 
cunhas dimensións exterio-
res máis compactas mentres 
se conservaba un gran vo-
lume de carga. O propulsor 
estaba situado debaixo ou 
lixeiramente por diante do 
asento.

Antes do estalido da 

Segunda Guerra Mundial, 
este tipo de furgonetas só se 
atopaban en pequenas series 
en Estados Unidos, Alemaña 
e Francia. Só había dous ve-
hículos COE alemáns, ambos 
de principios da década de 
1930, cada un cunha cabina 
moi básica en forma de caixa 
e propulsados por motores 
bicilíndricos de dous tem-
pos. Ningún dos dous tivo 
moito éxito. Naquela época, 
a demanda do mercado cen-
trábase nos vehículos comer-
ciais con capó longo, como os 
das categorías de carga útil 
de 0,3 a 3,0 toneladas que 
ofrecía Opel.

Concepto progresivo

A furgoneta Blitz presenta 
un deseño sinxelo e funcio-
nal, que encaixaba cun con-
cepto progresivo. Con todo, 
é claramente Opel: os seus 
pasos de roda negros ase-
méllanse aos dos modernos 
vehículos comerciais des-
te fabricante mentres que 
os detalles “art déco” son un 
trazo característico de to-
dos os turismos de Opel dos 

 COE 
significa “cabina 
sobre o motor” (cab 
over engine)

Opel Blitz
Unha furgoneta innovadora para o seu tempo

Só queda a testemuña dunhas vellas fotos
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anos trinta. Cunha clara énfa-
se nas liñas horizontais que 
lle proporcionan ao vehículo 
unha cara amable, algo moi 
inusual nos vehículos de re-
partimento desa época.

Opel, que nese momen-
to lideraba o mercado de 
vehículos comerciais, para 

construír esta furgone-
ta empregou compoñen-
tes doutros modelos, por 
exemplo o motor de 1,5 li-
tros do Olympia. A estrutura 
da carrozaría era moi avan-
zada para a súa época: á par-
te do panel divisorio, o chan 
da zona de carga e parte do 
teito, a carrozaría era com-
pletamente de aceiro.

Falta moita información 
sobre os detalles técnicos do 
Blitz 1.5-23 COE. Con todo, 
no arquivo do construtor 
descubriuse un folleto en 
inglés do modelo do ano 
1937 no que se menciona o 

vehículo, dado que ademais 
da versión dunha tonelada 
faise referencia a unha ver-
sión de 1,5 toneladas con 
motor de seis cilindros e 
pneumáticos traseiros do-
bres. Outros debuxos simi-
lares presentes no arquivo 
mostran unha versión pla-
taforma cabina e outra mi-
nibús de quince prazas do 
Blitz 1.5-23 COE.

A influencia da guerra

A furgoneta de reparti-
ción Blitz nunca chegou a 
producirse en serie. As ra-
zóns probablemente hai 
que buscalas nos preparati-
vos de Alemaña para a gue-
rra na segunda metade da 
década de 1930. Os vehícu-
los comerciais lixeiros non 
eran necesarios e o fabrican-
te viuse obrigado a deter a 
súa produción. Así, o Blitz 
1.5-23 COE seguiu sendo un 
simple prototipo, que só tiña 
vida nas mesas dos deseña-
dores e enxeñeiros.

Opel continuou o desen-
volvemento de vehículos 
de repartimento dende os 

anos cincuenta, culminan-
do no exitoso trío de vehí-
culos comerciais lixeiros que 
se ofrecen na actualidade: o 
compacto Combo, o polifa-
cético supervendas Vivaro e 
o Movano.

Este ano a marca, integra-
da agora no grupo Stellantis, 
celebra o seu 160º aniversa-
rio e hoxe en día segue sen-
do unha marca pioneira, 
cunha versión 100 % eléctri-
ca en cada un dos seus mo-
delos de toda a súa gama 
de vehículos comerciais li-
xeiros. Con motores eléctri-
cos de ata 100 kW (136cv) e 
baterías cunha capacidade 
de ata 75 kWh o fabricante 
alemán ofrece unha opción 
para cada necesidade.

Por outra banda, a fir-
ma xermana xa ten a so-
lución ideal para as frotas 
que necesitan cubrir longas 
distancias. O vehículo eléc-
trico de pila de combustible 
Vivaro-e Hydrogen ten unha 
autonomía de ata catrocen-
tos quilómetros (WLTP) e a 
súa reposición con hidró-
xeno lévaa a cabo en tres 
minutos.

 Demasiado 
adiantada ao seu 
tempo: a Blitz 
continuou como 
prototipo

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

F i s c a l   -   A d m i n i s t r a t i v o   -   M e r c a n t i l 
L a b o r a l   -   S u b v e n c i o n e s   -   F a m i l i a

Travesía de Cacheiras nº25, 1º - 15883 Teo (A Coruña) - Télefono: 981 807 301

O deseño COE permitía unhas dimensións exteriores compactas e un gran volume de carga

O nome do proxecto está escrito a lapis na parte posterior das fotos: 1.5-23 COE
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Baterías, o corazón do coche eléctrico
Serán as que alimenten á transición cara unha mobilidade sostible

Cada vez é máis claro para 
todo o mundo que o cambio 
climático vai demandar unha 
transición a outro modo de 
facer as cousas. Un deses 
cambios inevitables pasa 
por unha nova mobilidade 
que sexa máis sostible, e a 
electrificación do transporte 
e a mellor resposta da indus-
tria. De acordo a un infor-
me da International Energy 
Agency (IEA) publicado en 
2018, a pegada de carbono 
do transporte no seu conxun-
to supón ao redor dun 30% 
das emisións globais de ga-
ses de efecto invernadoiro. 
As regulacións sobre as emi-
sións do transporte son cada 
vez máis esixentes en todo o 

mundo; a Unión Europea (UE) 
comprometeuse a reducilas 
para 2050 o 60% respecto aos 
niveis de 1990, e a transición 
cara á mobilidade sostible e a 
electrificación do transporte 
é cada vez máis urxente.

O auxe da electricidade

As únicas dúbidas que ex-
poñen hoxe os expertos son, 
principalmente, dous: cando 
superarán en vendas aos co-
ches de combustión e que 
tipo de baterías achegarán 
maiores prestacións. A rea-
lidade climática esixe que a 
sociedade modifique algúns 
aspectos da súa vida cotiá, e 
o pasarse ao eléctrico estase 

convertendo nunha alterna-
tiva popular.

Así se reflicte no aumento 
gradual das súas vendas: en 
2019 vendéronse no mundo 

2,2 millóns de coches eléc-
tricos, un 10% máis que en 
2018, o que significa que un 
de cada corenta coches que 
se venderon era enchufa-
ble. Deles, o 74% foron au-
tomóbiles eléctricos puros 
(BEV) e un 26% restante hí-
bridos enchufables (PHEV). 
De acordo ao último infor-
me anual de Bloomberg 
New Energy Finance (BNEF), 
espérase que as vendas de 
automóbiles electrificados 
segan aumentando, e se-
gundo o mesmo estudo, es-
tes vehículos eléctricos en 
2022 xa son máis baratos 
que os seus equivalentes de 
gasolina. Unha parte impor-
tante destes avances na in-
dustria recae no corazón do 

coche eléctrico: a batería. 
Concretamente, que as ba-
terías de litio están máis ba-
ratas que nunca. De acordo 
con BNEF, o prezo deste tipo 
de baterías pasou de 1.100 
dólares por quilowatt hora 
(kWh) en 2010 a 156 dólares 
en 2019 (-87%) e agárdase 
que en 2024 baixe dos cen 
dólares.

O corazón do coche 
eléctrico

A batería dun coche eléctri-
co é un acumulador de ener-
xía no que se almacena a 
electricidade que será trans-
mitida ao motor de corrente 
alterna ou continua. Na últi-
ma década, este compoñen-
te do automóbil eléctrico 
experimentou unha revolu-
ción sen precedentes. Como 
consecuencia, a autonomía 
media dos vehículos eléctri-
cos aumentou considerable-
mente, terminando así coa 
denominada range anxiety: 
o medo dos compradores 
para quedar tirados na estra-
da pola escasa autonomía, 
que ata o de agora lastraba 
as súas vendas.

A autonomía media dos coches eléctricos aumentou considerablemente

 A transición 
cara á mobilidade 
sostible é cada vez 
máis urxente
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As principais características 
das baterías dos coches eléc-
tricos son: densidade, poten-
cia, eficiencia, ciclo de vida e 
velocidade de carga. A densi-
dade é a cantidade de ener-
xía que é capaz de almacenar 
unha batería en relación ao 
seu peso. A maior densida-
de, maior capacidade de 
almacenaxe e maior autono-
mía do vehículo. A potencia 
que pode proporcionar cada 
quilo de peso da batería e, a 
maior potencia, maiores son 
as prestacións do vehículo. 
A eficiencia refírese ao ren-
demento da batería, é dicir, 
a porcentaxe de enerxía que 
é capaz de entregar en rela-
ción á enerxía introducida no 
proceso de carga. O ciclo de 
vida é o número de veces que 
unha batería pode descar-
garse e cargarse antes de ser 
substituída; xa que vai per-
dendo capacidade. Cantos 
máis ciclos teña unha bate-
ría, máis duradeira será. A ve-
locidade de carga da batería 
dependerá do tipo de carga 
que teña, distinguindo entre 
rápida (10 – 40 min), semi-rá-
pida (1,5 – 3 h) e lenta (5 – 8 
horas).

Dúbidas sobre as baterías

Francesc Sabaté, exper-
to do Test Center Energy, o 
centro de investigación e 
desenvolvemento de bate-
rías de Seat, único no sur de 
Europa, resolve as cinco im-
portantes dúbidas sobre este 
tema. Como, de que están 
feitas as baterías? “No Grupo 
Volkswagen empregan o ión 
de litio, co que forman celas 
que se agrupan en módulos 

que, unidos en pack e xun-
to á electrónica de control, o 
sistema de refrixeración e as 
carcasas, crean a batería final, 
lista para ser ensamblada no 
vehículo”.

En que se diferencian a 
batería dun eléctrico e dun 
híbrido? “No vehículo eléc-
trico, ao non dispoñer dun 
motor de combustión como 
no híbrido, necesitamos que 
a batería teña máis capaci-
dade para desprazarnos a 
mesma distancia. A batería 
dun híbrido ten ao redor 
de 100 celas, mentres que 
a dun eléctrico reúne pre-
to de 300”.

Cal é a súa vida útil? 
“Depende de como se uti-
liza o automóbil: a frecuen-
cia de uso, as temperaturas 
ás que llo expón ou a can-
tidade de ciclos de carga”, 
responde Sabaté. E enga-
de: “No caso dos nosos ve-
hículos, grazas ás intensas 
probas ás que sometemos 
as baterías, aseguramos un 
mínimo de 160.000 quiló-
metros ou oito anos de ga-
rantía de vida útil”.

Como se pode alongar a 
súa vida? “A crave está no 
mantemento. É aconsellable 
minimizar o número de car-
gas rápidas, porque así evi-
tamos que a temperatura da 
batería suba moito. Soster o 
seu estado de carga entre un 
40 e 80 cento tamén axuda a 
prolongar a súa vida útil máis 

aló dos criterios de garantía 
mínimos”.

Teñen unha segunda 
vida? “Nos vehículos eléctri-
cos, unha vez alcanzados os 
160.000 km ou transcorridos 
oito anos, o estado de saú-
de da batería atópase ao re-
dor do 80 por cento da súa 
capacidade. Pero non que-
re dicir que esa batería non 
teña máis utilidade, xa que 

ese 80 por cento de capaci-
dade pode empregarse nou-
tras aplicacións que requiran 
menos esixencia de poten-
cia, por exemplo o almace-
namento estático de enerxía. 
Esta nova función garan-
te que unha mesma batería 
poida ser reutilizada e alon-
gar así a súa vida, un principio 
máis na senda da sustentabi-
lidade”, conclúe Sabaté. 

De Alemaña a Gran Bretaña 
cunha soa carga

O Mercedes 
Vision EQXX bate 
o seu propio ré-

cord de eficiencia en con-
dución real con outra viaxe 
de máis de 1.000 km cun-
ha soa carga de batería. 
Dende Stuttgart (Alemaña) 
a Silverstone (Reino Unido), 
percorrendo 1.202 km, a 
través de cidades como 
Estrasburgo e Calais, cru-
zando o Canal da Mancha 
polo Eurotunel, e tomando 
a M25 ao redor de Londres, 
para chegar ao seu destino 
en Silverstone. Alí, foi reci-
bido polo piloto invitado, 

o holandés Nyck de Vries, 
do equipo de Fórmula E de 
Mercedes-EQ, que o levou 
ata os 140 km/h de veloci-
dade máxima.

Aproveitando a ocasión, 
completou once voltas, uti-
lizando a última carga no 
pit lane. Ao longo da viaxe 
por estrada, o Vision EQXX 
aproveitou o seu innovador 
sistema de xestión térmica 
para lograr un consumo 
medio de 8,3 kWh/100 km 
ante o intenso tráfico e as 
temperaturas estivais.

Nos importa tu tiempo!

Especialistas en coches de ocasión

Rúa María de los Ángeles de la Gandara, nº24 Pol. de Boisaca - 15890 Santiago - Tel.: 881 956 626 

Alquiler de Vehículos desde 59 € día*

 Unha batería 
pode ser reutilizada 
e alongar a súa vida
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O tempo acompañou a 
esta proba coruñesa que 
cada día ten máis seareiros. 
Os asturianos Carla Álvarez 
e Daniel Remón (Hyundai 
Kona EV), na categoría de 
vehículos eléctricos; os seus 
paisanos Hugo Velasco e 
Celso Roces (Suzuki Across) 
na de modelos híbridos en-
chufables; e os canarios Toni 
e Aday Luján (Renault Clio 
E-Tech) na de híbridos, foron 
os gañadores da sexta edi-
ción do Eco Rali A Coruña, 
terceira proba valedoira para 
o Campionato de España de 
Enerxías Alternativas 2022, 
que se disputou en terras 
galegas.

Eléctricos

Entre os eléctricos, Carla 
Álvarez e Dani Ramón su-
maron a súa segunda 
vitoria consecutiva no cam-
pionato, trala conseguida en 
Canarias. A parella asturiana 
tivo que controlar durante 
toda a proba aos cántabros 
Ricardo González e José 
Manuel Salgas (Kia e-Niro) 
e aos castellonencos José 
Manuel Pérez Aicart e Javier 
Herrera (Hyundai Kona EV), 
que completaron por esta 
mesma orde o podio final 
desta categoría.

Híbridos enchufables

Entre os modelos híbridos 
enchufables, Velasco e Roces 
(Suzuki Across) tamén con-
firmaron na Coruña o seu 
segundo triunfo do ano. Os 
asturianos lograron impo-
ñerse por diante dos ma-
drileños Santiago Sánchez 
e Javier Ortega (Toyota RAV 
4 Plug-in), gañadores en 
Castelló da proba inaugural 
do campionato, e os madri-
leños Alberto Ruiz Jiménez e 
Ana Esteban (Mini Cooper SE 
Countryman), que se alzaron 
coa terceira praza.

Híbridos

Finalmente, Os canarios 
Toni e Aday Luján (Renault 
Clio E-Tech Híbrido) suma-
ron na Coruña a súa pri-
meira vitoria da tempada, 
asinada por diante dos as-
turianos e debutantes no 
campionato Bruno Méndez e 
Manuel Adoitar (Toyota Yaris 
Hybrid) e o estremeños Anxo 
Santos e Mario Osma (Toyota 
Corolla Hybrid) que se alza-
ron cos dous restantes chan-
zos do podio final.

Datos

En canto aos puntos adi-
cionais para o campiona-
to que se outorgan no ZR 
Plus (o treito máis longo 
dos programados tras a re-
carga eléctrica intermedia), 
Álvarez e Remón levaron os 
1,5 puntos extras correspon-
dentes á categoría eléctrica, 
por diante de González e 
Salas, que sumaron un pun-
to e Aicart e Herrera, que se 
aseguraron o medio punto 
restante. Na categoría de hí-
bridos enchufables, Sánchez 
e Ortega, Jiménez e Esteban 
e Velasco e Roces repartíron-
se os puntos en liza e, entre 
os participantes da categoría 
de modelos híbridos, Toni e 
Aday Luján sumaron 1,5 pun-
tos, por diante dos coruñeses 
José Manuel Valeiro e Maria 
José Vázquez (Toyota Yaris 
Hybrid)) e Santos e Osma, 
que se anotaron un punto e 
0,5 puntos, respectivamente.

Organizada pola Escudería 
A Coruña, esta sexta edición 
do Eco Rali A Coruña come-
zou na explanada do Parrote, 
moi preto da Praza de María 
Pita, e finalizou no mesmo 
lugar, despois de completar 
un percorrido de case 300 
quilómetros cun total de seis 
tramos de regularidade. Os 
participantes puideron go-
zar do bo tempo reinante na 
cidade galega durante toda 
a fin de semana.

O Campionato de España 
de Enerxías Alternativas 
viaxará en apenas dúas se-
manas ao País Vasco, para 
disputar unha nova edición 
do Eco Rali Bilbao Petronor, 
puntuable tamén para o cer-
tame internacional da FIA.

6ª Edición do Eco Rali A Coruña
Disputáronse tres categorías ecolóxicas

Bruno Méndez (Toyota Yaris), segundo en Híbridos - PEV

Hugo Velasco levou o seu Suzuki ao 1º posto dos Híbridos Enchufables - PHEV

Santiago Sánchez levou ou seu Toyota RAV4 Plug In ao 2º posto dos Híbridos Enchufables - PHEV

Competición30



Posto Piloto Vehículo
10 Carla Álvarez Hyundai Kona
20 Ricardo González Kia eNiro
30 José M. Pérez Hyundai Kona

Posto Piloto Vehículo
10 Hugo Velasco Suzuki Across
20 Santiago Sánchez Toyota RAV4 Plug In
30 Alberto J. Ruiz Mini Countryman

Posto Piloto Vehículo
10 José A. Luján Renault Clio
20 Bruno Méndez Toyota Yaris
30 Ángel M. Santos Toyota Corolla

Clasificación Xeral

Eléctricos EV Híbridos Enchufables - PHEV Híbridos - PEV

Ata 13 clasificados Ata 5 clasificados Ata 6 clasificados

Carla Álvarez (Hyundai Kona) gañou a categoría  de Eléctricos - EV

José A. Luján, co seu Renault Clio, gañou na categoría de Híbridos - PEV Ricardo González, co seu Kia eNiro, acadou o 2º chanzo da clasificaciónd o Eléctricos - EV

Competición 31



Rúa do Cruceiro, 99. Santiago de Compostela
 Tel. 981 935 410 - www.bonavalcar.com

BONAVAL CAR

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


