
Audi A4 Avant Black Line Edition

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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Este mes presentouse na factoría de Renault 
en Palencia o novo anuncio publicitario co que 
a marca vai promocionar o seu modelo Austral. 
O mestre de cerimonias encargado da presen-
tación aos medios de comunicación foi José 
Vicente de los Mozos, director industrial do 
grupo e presidente director xeral da firma en 
España. A súa imaxe persoal foi un calco do que 
vén sendo a actualidade dos fabricantes xenera-
listas europeos nestes momentos: en branco e 
negro. Cómpre dicir que a súa imaxe represen-
tou neste acto a da súa marca, ou sexa Renault. 
Apareceu no escenario cun traxe escuro, como 
dirían as nais de antano “dunha cor sufridiña”, 
camisa branca e garabata (un complemento 
fóra de uso nun evento “moderno”). Pero se a 
imaxe física era en branco e negro, o seu dis-
curso aínda foi máis escuro. De los Mozos dixo 
que “trouxemos a enxeñería híbrida a España, o 
renacer de carrozarías, as caixas de cambios dos 
novos modelos a Sevilla… Vivimos nun mundo 
complicado e seguimos sufrindo o tema dos 
semicondutores, pero afrontamos o futuro con 
normalidade, sen maiores cambios”.

Imos ver, señor de los Mozos, realmente cre 
que as caixas de cambios teñen percorrido in-
dustrial nos turismos? E que podemos afrontar 
o futuro con normalidade, cando a escaseza de 
semicondutores e a subministración doutras pe-
zas vitais dos automóbiles están en crise?

Por outra banda, o executivo de Renault co-
mentou que “o Grupo Renault decidiu centrali-
zar en Francia todo o que ten que ver con coches 
eléctricos e que converteu a España no seu polo 
de híbridos”. Claro! Este Grupo é precisamente 
francés, cun socio de peso como é o Goberno 
galo. Por iso se gardan os eléctricos, que é o 
mundo de cores, para eles, e deixan os híbri-
dos para nós (deixémolo en gris, en gris futuro). 
Cómpre dicir que os híbridos que este ano están 
tendo un grande éxito no noso país comezan 
a ser cuestionados en moitos países europeos 
como vehículos ecolóxicos. Coidado, que veñen 
curvas; e de los Mozos queda contentísimo, ou 
iso parece, co seu comentario.

O directivo continuou dicindo que “o que vale 
hoxe non valerá dentro duns meses”. Entón 

porque tanta euforia co repartimento de produ-
ción feito pola dirección mundial, dende Francia, 
para o noso país?

Realmente vive nun mundo en branco e ne-
gro, aínda que vostede intente pintalo, mala-
mente de cores.

O primeiro modelo que ten Renault na lista 
de vendas no acumulado deste ano a mes de 
setembro é o Captur, no posto décimo sexto. 
Unha marca que hai uns anos atrás estaba per-
manentemente con varios modelos dentro do 
TOP 10 de vendas.

Así e todo, o mellor exemplo en branco e ne-
gro, é o do xefe máximo da mesma marca (Luca 
de Meo) que leva chorando meses por distintos 
recunchos de Europa para que a revolución eléc-
trica non vaia tan rápida. Intentando cos seus 
laios que os avances deixen de levar o seu rit-
mo. Que o mundo se adapte ás súa estratexias 
de organización. Tamén vive en branco e negro.

Moitos dirixentes do sector do automóbil pa-
rece que aínda non se decataron de que esta-
mos no século XXI. Si, agora a xente leva no seu 
peto ou bolso un pequeno aparello que fai fotos 
e vídeos (en cor), recibe e envía correos electró-
nicos, le as últimas novas de maneira case ins-
tantánea, realiza operacións bancarias, escoita 
música e realiza infinidade de cousas. Ah! e ta-
mén fai e recibe chamadas telefónicas.

Ademais neste tempo falase de computado-
ras cuánticas, que deixarán en meros xoguetes 
os ordenadores actuais, do teletraballo, dunha 
medicina totalmente diferente á coñecida ata 
a actualidade… e como non! dunha mobilida-
de verde, transformadora e con moitas innova-
cións que a farán moitísimo máis segura. Cor, 
moita cor para mellorar a vida de todos, en to-
dos os sentidos.

Así e todo, vemos como grandes fabricantes 
como Renault non só quedaron nun mundo en 
branco e negro, senón que parece que queren 
que quedemos todos con eles. Pois sentimos 
dicirlles que o mundo prefire as cousas de cor, 
e que sigamos avanzando sen mirar atrás, para 
facer un planeta máis sostible e unha vida máis 
saudable para todos.

EDITORIAL

Renault en branco e negro
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O pasado oito de outubro 
celebrouse en Santiago a I 
Charla Escaravella, estivo or-
ganizada polo Clube Ciclista 
Os Escaravellos.

A charla estivo presenta-
da por Terio Carrera, e con-
tou con cinco invitados de 
luxo: Óscar Freire, Claudio 
Chiappucci, Lara Lois, Borja 
Gómez e Mila López.

Os cinco ciclistas repasaron 
momentos da súa vida, tan-
to os seus éxitos como as súas 
desilusións. O que marcou a 

charla foi a gran participación 
do público o realizarlle varias 
preguntas os ciclistas, para co-
ñecer eses detalles que hai de-
trás das cámaras e que se nos 
escapan. O finalizar a charla 
non faltaron as fotografías e 

os autógrafos cos protagonis-
tas. Gustaríame que houbese 
máis actos así para acercar o 
ciclismo a todo o colectivo 
ciclista, porque nesta charla 
estaban ciclistas de ruta, de 
montaña, ciclocrós e ciclismo 

adaptado. Penso que o ciclis-
mo non é só saír en bici, se 
non que tamén e formarse e 
escoitar a distintos ciclistas, 
porque sempre aportan o seu 
punto de vista e as súas expe-
riencias, e fan que este depor-
te sexa moito máis completo 
que noutro onde só prima o 
deportivo.

Só cabe felicitar o Clube 
Ciclista Os Escaravellos pola 
súa iniciativa e quedamos á 
espera do próximo evento 
que organicen.

A I Charla Escaravella foi todo un éxito
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo  

Porsche eBike
Tras o lanzamen-

to das eBike Sport e 
eBike Cros en 2021, 

Porsche ofrece en 2022 ac-
tualizacións de ambas bicis.

A eBike Sport é a compa-
ñeira perfecta para o día a 
día. Os novos pneumáticos 
Continental proporcionan 
máis agarre en estradas e en 
camiños sen asfaltar. Unha 
potente pinza Magura de 
catro pistóns se utiliza ago-
ra tamén na roda traseira, 
creando un equilibrio de 
freada perfecta para unha 
deceleración aínda máis 

potente. O motor Shimano 
EP-8, xunto coa batería de 
630 Wh, proporciona unha 
potente aceleración. O novo 
conector para smartphone 
permite aos usuarios vincu-
lar a eBike co móbil e facilita 
os traxectos coa eBike Sport.

A eBike Cros destaca 
fóra das estradas. Os freos 
Magura-MT trail con discos 
optimizados aseguran unha 
deceleración óptima, men-
tres que o grupo Shimano 
XT garante un rápido cam-
bio de marchas en función 
das necesidades e do terreo.

V-Strom 650 e V-Strom 650 XT 2023
As Suzuki V-Strom 

650, manteñen a 
mesma oferta de 

cores para o modelo 2023.
E a historia continúa, xa coa 

versión 2023 lista, que se se-
gue ofrecendo en dúas ver-
sións, a variante estándar e 
a XT. Esta última, a de carác-
ter máis aventureiro, dotada 
dalgúns elementos diferen-
ciadores. Así conta con la-
mias de radios coas que 
incrementan a súa solidez 
para rodar off-road. Dispón 
de defensas e proteccións 

e dunha pantalla diferente. 
Elementos pensados para 
un uso máis intensivo en pis-
tas. En ambos casos, as me-
didas das rodas son de 19" 
diante e 17" detrás.

Con 67cv declarados, de-
fínese como unha moto 
práctica e versátil. Ademais, 
a V-Strom 650 coida ben ao 
pasaxeiro e permite a ins-
talación de maletas, o que 
axuda a moitos usuarios a 
iniciarse nas viaxes longas.

Tamén está dispoñible 
en ambas versións coa 

limitación a 35 kW, para 
aqueles condutores que 
queren unha moto doa-
da de manexar 
ata cumprir cos 
dous primeiros 
anos do carné 
A2. Unha vez 
cumprido este 
trámite pódese 
eliminar a limita-
ción de maneira 
inmediata.

Maxsym TL 508
“Só probándoo 

poderás entende-
lo” é a campaña 

que SYM acaba de poñer 
en marcha para que todos 
os interesados poidan coñe-
cer de primeira man como 
é e como responde o novo 
Maxsym TL 508. Para probar 
o Maxsym TL 508 unicamen-
te hai que solicitar un ‘Test 
Ride’ a través da web: sym.
com.es/maxsymtl508.

O seu motor bicilíndrico 
de 508cc con culata de oito 
válvulas e dobre árbore de 

levas desenvolve unha po-
tencia de 45,5cv con 49,9 
Nm de par máximo. Non 
só ofrece maiores presta-
cións que o seu antecesor, o 
Maxsym TL 465 (11,6% máis 
de potencia e 17,4% de par 
motor), senón tamén un 
gran refinamento. Algo no 
que ten un gran protago-
nismo a transmisión CVT de 
última xeración con embra-
gue automático multidisco 
e correa de dobre dentado 
“V-Belt”. Prezo: 9.999 €.
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Breogán Galicia presentou o novo Lexus RX
O novo Lexus RX 

elixiu Galicia como 
o seu primeiro des-

tino en España nunha pre-
sentación exclusiva, o 27 de 
setembro en Lexus A Coruña 
e o 28 en Vigo.

Resalta a súa nova carroza-
ría que lle outorga un carác-
ter máis dinámico e elegante. 
Os faros frontais, máis com-
pactos e afiados, as entradas 
de aire e o maior ancho de 
vía (15 mm máis) rematan a 
estabilidade e a rotundida-
de do vehículo. O seu interior 
é minimalista con mate-
riais da máxima calidade. O 

habitáculo tazuna centrado 
no condutor quere ofrecer a 
este un control directo e in-
tuitivo sobre o vehículo.

O novo Lexus RX presenta 
unha gama de tres motoriza-
cións electrificadas distintas; 
o RX 450h, o primeiro RX hí-
brido enchufable; o novo hí-
brido RX 350h e o RX 500h; 
o primeiro híbrido turbo da 
marca nipoa.

Na foto (á dereita) Pablo 
Conde, director comercial 
de Lexus Breogán, na pre-
sentación do novo Lexus RX 
acompañado do seu equipo.

Breogán Car recibe o ‘Platinum 
Prestige Dealer Award’

Breogán Car, 
C o n c e s i o n a r i o 
Oficial Kia en Lugo e 

San Cosme de Barreiros, se-
gue superando os seus retos. 
Agora suma un novo éxito co 
galardón Platinum Prestige 
Dealer Award, que o reco-
ñece como un dos mellores 
concesionarios Kia de España 
e Europa en 2021.

Para optar a este galardón, 
a marca avalía unha serie de 
parámetros que se funda-
mentan no cumprimento de 
estándares de calidade e ser-
vizo ao cliente. Entre as esi-
xencias atópanse o óptimo 

estado das instalacións e in-
fraestrutura e os seus bos re-
sultados. Kia puxo en valor o 
labor que realiza Breogán Car 
para ofrecer unha excelente 
calidade en todos os seus 
servizos.

O acto de entrega deste 
premio tivo lugar en Jerez 
de la Frontera, onde o direc-
tor xeral de Grupo Breogán, 
José Ramón Ferreiro, re-
colleu o trofeo. Contou coa 
presenza de Eduardo Divar, 
director xeral de Kia Iberia e 
Emilio Herrera, presidente 
e CEO de Kia Iberia.

Entrega no Cupra City Garage
O Cupra City 

Garage de Santiago 
de Compostela foi o 

escenario da recollida dun 
flamante Cupra Formentor 
VZ5 Taiga Grey, unha ver-
sión especial que ten unha 
potencia de 390 cabalos e un 
acabado específico que o fai 
único. Unha edición limitada 

a tan só 999 unidades. A en-
trega foi realizada por Elena 
Pazos, directora comer-
cial de Compostela Motor, 
ao afortunado propietario, 
Pablo Gil, que seguro que 
desfrutará do primeiro Cupra 
Formentor VZ5 Taiga Grey 
entregado en Galicia.

VanCubic triunfa na Expo Camper&Caravan
O innovador siste-

ma de camperización 
de furgonetas idea-

do pola empresa viguesa 
VanCubic logrou un notable 
éxito tras a súa presentación 
na Expo Camper&Caravan, 
feira que congrega a afec-
cionados e profesionais do 
sector para descubrir os ve-
hículos e produtos que están 
a ser tendencia actualmen-
te no universo do turismo 
camper.

Durante o evento os res-
ponsables da firma vigue-
sa atenderon a numerosos 

visitantes interesados en co-
ñecer o seu produto, o que se 
traduciu na firma de precon-
tratos de venda que suporán 
un volume de negocio para 
os vindeiros meses de máis 
de 600.000 euros.

Os módulos VanCubic po-
den ser instalados en cal-
quera modelo de furgoneta 
de gran volume. Incorporan 
unha inxeniosa resolución 
dos servizos de auga e elec-
tricidade. A camperización 
mediante este sistema non 
necesita ser homologada.

Galicia 5



MG4 Electric
O MG4 Electric é o 

primeiro dunha se-
rie de modelos de 

MG baseados na nova plata-
forma intelixente MSP, o que 
o converte no coche máis im-
portante da marca ata a data. 
Ofrece unhas dimensións 
compactas, un alto nivel de 
eficiencia eléctrica e innova-
dores sistemas de asistencia 
ao condutor.

A versión de acceso é o 
MG4 Electric Standard, cun-
ha batería de 51 kWh, unha 

autonomía de ata 350 km 
(WLTP) e un motor eléctrico 
en disposición traseira de 125 
kW (170cv). Os prezos desta 
versión parten de 29.490 €. 
O MG4 Electric Comfort e 
o Luxury contan cunha ba-
tería de 64 kWh e un motor 
eléctrico de 150 kW (204cv). 
Isto permite que a variante 
Comfort ofreza unha autono-
mía de ata 450 km.

MG Motor planea ter dez 
modelos na súa gama de 
produtos para 2025.

VW ID. Xtreme
O vehículo todo-

terreo totalmente 
eléctrico con trac-

ción total é o modelo ID. 
máis potente ata a data. O 
ID. Xtreme mostra o gran 
potencial de rendemento e 
a versatilidade da plataforma 
modular de propulsión eléc-
trica. Este prototipo baséase 
no ID.4 GTX.

O prototipo foi deseña-
do polo equipo de Andreas 
Reckewerth (responsa-
ble do Vehículo no seu 
conxunto) no departamen-
to de Desenvolvemento de 
Volkswagen. «A plataforma 
modular de propulsión eléc-
trica (MEB) posúe un enorme 
potencial técnico», afirma 
Silke Bagschik, responsable 

da Liña de Produtos MEB. 
«Dende Volkswagen, co ID. 
Xtreme, estamos a levar a 
electromobilidade a un novo 
nivel de rendemento». O re-
sultado do proxecto é un ve-
hículo todoterreo único que 
impresiona polo seu aspec-
to robusto e a súa extraor-
dinaria potencia. Grazas ao 
sistema de accionamento de 
alto rendemento instalado 
no eixe traseiro e as adapta-
cións de software na unida-
de de control, aumentouse 
en 65 kW a potencia do siste-
ma de propulsión do proto-
tipo, que agora conta cunha 
potencia de ata 285 kW. Isto 
supón un aumento dun 30% 
da potencia en comparación 
co ID.4 GTX.

Novo Peugeot 308 SW
Cunha lonxitude de 

4,64 m e unha distan-
cia entre eixos de 2,73 

m, calquera tipo de lecer cabe 
no seu amplo espazo interior. 
O seu habitáculo está cheo 
de zonas de almacenamen-
to orientadas a ofrecer prac-
ticidade. Cun volume máximo 
de carga para o maleteiro 

de 608 litros e ata 1.634 li-
tros cos respaldos dos asen-
tos traseiros completamente 
abatidos, convértese nun ve-
hículo útil para os plans de 
lecer máis variados. A súa se-
gunda fila de asentos, cun res-
paldo que se pode dividir en 
3 seccións (40/20/40), e equi-
pado con mandos para o seu 

abatemento dende o maletei-
ro, permite organizar o inte-
rior adaptándose a calquera 
circunstancia. Ademais, o por-
tón do maleteiro está moto-
rizado, para facilitar o acceso 
cos brazos cargados, e o piso 
pódese regular en dúas posi-
cións. A gama do novo 308 SW 
integra, ademais de motores 

gasolina PureTech e diésel 
BlueHDi de 130cv, dúas alter-
nativas híbridas enchufables, 
que se benefician da etique-
ta “Cero” da DXT e coroan a 
gama, ao ofrecer, respecti-
vamente, unha potencia de 
180cv e 225cv. En 2023 che-
gará a versión eléctrica (e-308 
SW).
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Start  your engine

BMW SERIE 1 116d M SPORT 1.5 116CV
Año 2019 - 102.100 Km - diésel - automático

P.V.P.: 24.900 € - Financiado 23.900 €

OPEL CORSA E SELECTIVE ECOFLEX 1.3CDTI 95CV
Año 2016 - 117.300 Km - diésel 

P.V.P.: 11.900 € - Financiado 10.900 €

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE S 
HÍBRIDO AWD MHEV D180 “ETIQUETA ECO”

Año 2019 - 50.000 Km - Híbrido -  diésel 
P.V.P.: 42.500 € - Financiado 40.900 €

AUDI A3 SPORTBACK S-LINE 30 TDI 1.6 116CV
Año 2018 - 104.000 Km - diésel

P.V.P.: 24.900 € - Financiado 23.900 €

MERCEDES CLASE A 180 AMG 136 CV 
Año 2020 - 25.000 Km - gasolina

P.V.P.: 31.900 € - Financiado 29.900 €

AUDI A3 SPORTBACK EDITION 
S-TRONIC 1.6 115CV

Año 2018 - 86.900 Km - diésel
P.V.P.: 25.500 € - Financiado 22.900 €

MÁS DE 70 VEHÍCULOS EN STOCK, VISITA NUESTRA WEB WWW.STARTMOTOR.ES

AVDA. DE PONTEVEDRA, 94
A ESTRADA (PONTEVEDRA)
TEL.:       986       573       377

MOV.:    629    889    590
MOV.:    670    070    818
WWW.STARTMOTOR.ES

E-mail: info@startmotor.es



Audi RS Q3 10 Years Edition
Audi celebra o dé-

cimo aniversario do 
Audi RS Q3 coa edi-

ción RS Q3 10 Years Edition, 
limitada a 555 unidades e 
dispoñible para o RS Q3 e o 
RS Q3 Sportback. Dende o 
seu lanzamento ao merca-
do en 2013, o SUV deporti-
vo compacto converteuse 
nunha referencia. A segunda 
xeración do RS Q3, presenta-
da en 2019, equipa o motor 
turbo de 2.5 litros e cin-
co cilindros cunha potencia 
de 400cv e 480 Nm de par, 
que se transfiren ao asfalto 
a través dunha transmisión 
S tronic de 7 velocidades 
e do sistema de tracción 

total permanente quattro. 
A edición especial RS Q3 10 
Years Edition (400cv) conta 
con detalles exclusivos tan-
to no interior como no exte-
rior, entre os que destacan 
a nova pintura Prata Rocío 
efecto mate, as lamias de 
aliaxe de 21 polgadas, os no-
vos asentos RS tapizados en 
microfibra Dinamica e os de-
talles en cor negra acibeche 
no cadro de mandos.

O RS Q3 e o RS Q3 Sportback 
alcanzan os 100 km/h dende 
parado en só 4,5”. A súa ve-
locidade máxima está limi-
tada a 250 km/h, pero para 
esta versión, elevouse o lími-
te ata o 280 km/h.

O Kia XCeed renova o deseño
O novo XCeed in-

tegra unha serie de 
cambios de deseño 

xunto cunha competitiva 
gama de motores na que hai 
versións mild-hybrid, híbri-
das enchufables, gasolina e 
diésel. Tanto o exterior como 
o interior actualizáronse 
para adaptarse mellor ao 
carácter urbano e deportivo 

do XCeed. Convértese así 
nun membro aínda máis dis-
tintivo da ampla familia de 
modelos Ceed.

A inclusión por primei-
ra vez dunha versión de-
portiva GT-line, propulsada 
por unha motor gasolina 
de 204cv, ofrece unha ex-
periencia de condución 
emocionante.

Opel Corsa 40 Aniversario
O Corsa sopra as ve-

las do seu 40 aniversa-
rio. As catro décadas 

deste urbano veñen acompa-
ñadas dunha edición limita-
da numerada moi especial, o 
Corsa 40 Aniversario, dispoñi-
ble só na Opel Store (https://
store.opel.es), e dunhas xorna-
das de portas abertas en toda 
a Rede de Concesionarios 
(Opel Anniversary Days). 
Unicamente se fabricarán 
1.982 unidades numeradas 
para toda Europa (lanzou-
se o ano 1982). Esta edición 
incorpora chiscadelas á 1ª 
xeración do Corsa, como o 
seu novo ton de carrozaría 
Vermello Rekord, moi similar 
ao que se utilizou hai 40 anos 
para presentar ao Corsa A, e 
unha reinterpretación da mí-
tica tapizaría de cadros esco-
ceses que caracterizou a este 
modelo.

O vermello da carrozaría 
combínase co teito e ele-
mentos decorativos en ne-
gro. Tamén incorpora unhas 
lamias de 17” en ton negro 
brillante con insercións en 

gris. Hai dous motores: ga-
solina (100cv) e unha ver-
sión 100% eléctrica. Esta 
edición ten faros LED, ra-
dio multimedia compatible 
con Apple CarPlay e Android 

Auto e funcións de axuda á 
condución como a Alerta de 
Colisión Frontal con Freada 
Automática e Detección de 
Peóns. O seu prezo comeza 
nos 21.440 €.
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SprintSprintTalleresTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Bosch Car Service

Talleres Bastón

Salvadas, 23
15705 SANTIAGO 

(A Coruña)
Tel.: 981 58 56 27

t. baston@bosch-bcs.com
baston@adgruporegueira.es

· Reparación de Cambios automáticos
· Adaptación de vehículos para discapacitados
· Mecánica de mantenimiento
· Electricidad
· Encendido
· Carrocería
· Frenos, ABS, ESP
· Mecánica motot



Ferrari Purosangue
O Purosangue é o 

primeiro coche de 
catro portas e catro 

prazas nos 75 anos de histo-
ria de Ferrari. Dende os primei-
ros anos da marca, os coches 
2+2 desempeñaron un papel 
importante na súa estratexia. 
Agora Ferrari creou un coche 
que é único na escena mun-
dial. Non só porque combine 
prestacións e comodidade, 
senón porque tamén simboli-
za e integra o ADN icónico do 
Cavallino Rampante.

Neste proxecto adoptou-
se unha disposición comple-
tamente diferente e unhas 
proporcións innovadoras en 

comparación cos típicos GTs 
modernos, onde o motor vai 
montado na parte dianteira do 
coche, case enriba sobre o eixo 
dianteiro, coa caixa de cam-
bios axustada directamente a 
el na parte traseira. Isto adoita 
implicar unha distribución do 
peso menos óptima que pro-
porciona unha dinámica de 
condución máis afastada dos 
estándares de excelencia aos 
que se afixeron os clientes da 
marca italiana. O Purosangue 
é o único coche destas pro-
porcións que conta cun V12 
(725cv) de aspiración natu-
ral montado na parte central 
dianteira.

Mercedes renova o Clase A
O frontal do novo 

A está dominado 
polo capó inclinado 

cara adiante con dous pro-
tuberancias e o seu pronun-
ciado "morro de quenlla", a 
grella do radiador redese-
ñada con deseño de estrela 
e os faros planos, dispoñi-
bles como opción nunha 
variante LED.

O carácter deportivo vese 
subliñado polas lamias en-
rasadas no exterior con ca-
tro deseños adicionais en 
dimensións de ata 19”, in-
cluídas as lamias de aliaxe 
opcionais pintadas en ne-
gro brillante en deseño 
multirradio e co bordo no 
alto brillo para a AMG Line. 
O novo difusor traseiro e os 
faros traseiros LED de serie 

garanten un aspecto fasci-
nante e emocionalmente 
atractivo tanto de día como 
de noite. O exterior comple-
méntase perfectamente 
cunha atractiva selección 
de pinturas exteriores.

O máis destacado do seu 
interior é a pantalla do-
bre independente de serie, 
cunha pantalla de 7 pol-
gadas e outra máis grande 
de 10,25 no centro. Como 
opción, hai dúas pantallas 
de 10,25” que parecen flo-
tar para dar un aspecto de 
pantalla ancha.

A novo Clase A dá outro 
gran paso cos propulsores 
híbridos enchufables me-
llorando tanto a potencia 
como a carga.

Defender 75th Limited Edition
Esta edición limita-

da do 75º aniversario, 
que está dispoñible 

nos deseños de carrozaría 
90 e 110, exhibe un exclusivo 
deseño exterior na emblemá-
tica cor Grasmere Green con 
lamias e acabados interio-
res a xogo, así como detalles 
únicos.

O acabado exterior en 
Grasmere Green se reserva 
en exclusiva para o Defender 
75th Limited Edition, que 
tamén incorpora lamias de 
aliaxe de 20” en Grasmere 
Green con cubertas centrais 
a xogo. O exterior complétase 
con melloras como un exclu-
sivo gráfico en homenaxe aos 
75 anos, paragolpes en Ceres 
Silver e cristais escurecidos.

O interior tamén queda re-
alzado grazas ao traveseiro 
visto con acabado de pintu-
ra electrostática en Grasmere 
Green e os detalles gravados 
a láser nas cubertas dos seus 
extremos. Os asentos remá-
tanse en Resist Ebony, men-
tres que os embelecedores 
laterais da consola central in-
corporan Robustec, o tecido 
máis resistente dispoñible 
para o Defender.

Está dispoñible como hí-
brido eléctrico P400e, ade-
mais de como P400 e D300 
coa tecnoloxía Mild Hybrid. 
O Defender 75th Limited 
Edition P400e híbrido en-
chufable con carrozaría 110 
pode adquirirse a partir de 
118.200 €.
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Novo BMW Z4 2023
A última versión 

do bipraza converti-
ble incorpora unha 

serie de actualizacións de 
detalles, amplía a gama de 
equipamento de serie e en-
gade novos elementos á lista 
de opcións. O actual Z4 está 
no mercado dende 2020 e é 
construído por Magna Steyr 
Fahrzeugtechnik (Austria). O 
lanzamento producirase en 
novembro.

A gama de motores com-
ponse dun par de motores 
de catro cilindros e unha uni-
dade de seis cilindros en liña.

O motor de 3,0 litros (340cv) 
desenvolve un par máximo 
de 500 Nm e impulsa ao Z4 
M40i de 0 a 100 km/h en 4,5”. 
Os dous motores de catro ci-
lindros, ambos de 2,0 litros e 
tecnoloxía TwinPower Turbo, 
tamén destacan polo seu ren-
demento. O propulsor do Z4 
sDrive30i xera unha potencia 
de 258cv e un par máximo 
de 400 Nm, o que lle permite 
acelerar de 0 a 100 km/h en 
5,4”. Cunha potencia máxima 
de 197cv e un par máximo de 
320 Nm, o Z4 sDrive20i ace-
lera de 0 a 100 km/h en 6,6”.

Cupra Born E-Boost
A gama Born recibe 

o novo Born E-Boost 
Pack & Battery Pack 

con batería de 77 kWh que 
ofrece ata 549 km de auto-
nomía cun motor que con-
ta con 231cv e cun centro de 
gravidade moi baixo. O mo-
tor eléctrico é síncrono de 
imáns permanentes cun réxi-
me máximo de xiro de 16.000 
rpm para ofrecer 150 kW ou 
170 kW nas versións e-Boost, 
ou o que é o mesmo 204 ou 
231cv. Potencia dun xenuíno 
GTi, ademais co motor sobre o 

tren traseiro e motriz. Falamos 
de carácter, celebrando a che-
gada da batería de 77 kW can-
do en realidade a versión máis 
prestacional é de 58 kWh con 
231cv, que loxicamente é algo 
máis lixeira que a de 77 kW e 
ten o mesmo motor de 231cv, 
o que lle permite pasar de 0 a 
100 km/h en 6,6”. A autono-
mía homologada é de 425 e 
420 km para cada un con ba-
tería de 58 Kw; mais a maioría 
dos clientes desexarán os 549 
km da variante de 77 kW.

Novo Lamborghini Urus S
Lamborghini presen-

tou o Urus S: o sucesor 
do Urus orixinal. O “S” 

ofrece unha maior potencia 
combinada cunha luxosa ver-
satilidade e presenza, uníndo-
se ao novo Urus Performante 
orientado aos que bus-
can o máximo rendemento 
deportivo.

O motor V8 biturbo, cunha 
potencia aumentada a 666cv, 
iguala ao do seu compañeiro. 
O Urus S ofrece unha relación 
peso/potencia mellorada de 
3,3 kg/cv. A aceleración me-
llorou: o Urus S acelera de 0 a 
100 km/h en 3,5” e de 0 a 200 
km/h en 12,5. Cunha velocida-
de de 305 km/h, o Urus S frea 
de 100 km/h a 0 en só 33,7 m.

Ten seis modos de condución 
máis o modo EGO para gozar 

da experiencia máis versátil e 
deportiva.

A conectividade do Urus S 
inclúe navegación conecta-
da, funcións de seguridade e 

varios servizos de control no 
coche. Os servizos tamén po-
den xestionarse a través da in-
tegración do smartphone, coa 
mellora dos controis dende un 

smartwatch, incluíndo a fun-
ción de chave virtual. Os pre-
zos a partir de 195.538 € (sen 
impostos).

Potencia / Batería
150 kW (204cv) 58 kWh 40.900 €

170 kW (231cv) 58 kWh e-Boost Pack 41.190 €
170 kW (231cv) 77 kWh e-Boost Pack & 

Battery Pack 45.620 €

Prezos
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda

Especialidad 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

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538



“O bosque non deixa ver as 
árbores”. Esta frase feita vén ben 
para coñecer cal sería o bosque 
do taller.

Cal é o bosque do taller? Para 
Assitec Re-Evolution, o bosque 
do taller é non saber dicir que 
“non” ás urxencias e problemas 
dos nosos cliente e a non me-
dición, nun caso porque non 
hai procedementos de traballo 
que medir, e noutro caso por-
que ninguén lles ensino a me-
dir e analizar.

Hai pouco escoitei un pod-
cast dun referente do sector da 
postvenda onde se comentaba 
algo que a min aconselláronme 
cando fun pai, saber dicir “non”.

Precisamente ese mes-
mo consello déronmo cando 
comecei a miña andaina como 
emprendedor/empresario.

Planificación e 
procedementos

Nunca nos ensinaron a xes-
tionar, si a reparar. O cambio de 
reparador a empresario da repa-
ración faise agora imprescindi-
ble para sosterse no mercado.

Planificamos mal as citas, non 
temos un criterio claro, nin se-
quera as ferramentas dixitais ac-
tuais que este proceso require e 
que existen no mercado. E evi-
dentemente non sabemos di-
cir que “non”. É necesario ter no 

taller un coche que funciona e 
que podería ter o meu cliente, 
sabendo que sei que non toca-
rei en dous días?

Por aí empezan moitos dos 
nosos males, se planificamos 
mal as citas o resto non irá 
fluído.

E aquí empezamos a dicir 
“non” aos procedementos.

Non somos comerciais, so-
mos uns grandes profesionais 
envorcados en dar servizo; 
que é diferente a ter visión 
comercial. Medo a asesorar 
porque o confundimos con 
querer vender e porque tam-
pouco existe un procedemen-
to ou instrucións internas, nin 
obxectivos comerciais.

A preparación da visita, un 
dos procedementos máis re-
levantes en canto á atención 
do cliente e rendibilidade 
do negocio, só a utilizamos 
para pedir as pezas. Por 
que non miramos o plan de 

mantemento do fabricante? 
Preguiza? Que vai! É que nos 
falta tempo.

Pois traballos recomen-
dados polo fabricante e re-
comendables para o bo 
mantemento do vehículo dun 
dos teus activos (o outro son 
os teus empregados) quedan 
fóra de xogo. Cales? Líquido 
refrixerante e de freos, acei-
te de cambios automáticos…

Marketing, RRSS e 
información

E o marketing? Pois abando-
nado tamén. O outro activo 
da empresa do que falaba no 
parágrafo anterior, que son os 
clientes e os seus vehículos té-
molos só no programa de xes-
tión para que cando abramos 
unha orde de traballo non te-
ñamos que teclear (no mellor 
dos casos, porque aínda hai al-
gúns que escriben). E do his-
tórico do vehículo só se mira 
para saber que filtros lle tocan 
na revisión que o cliente nos 
solicitou.

Os nosos clientes están na 
rede, e as nosas redes sociais 
hoxe están para amosar proce-
sos de pintado ou reparación 
na maioría dos casos. Ben, está 
moi ben, pero para os nosos co-
legas de profesión. E para os 
nosos clientes?

Acabando xa, a recepción ac-
tiva. Isto deixarémolo para ou-
tro artigo, pero só vos deixo o 
seguinte exercicio, se é que te-
des tempo de facelo.

Calcula o teu ticket medio e 
súmalle (serei conservador) un 
cinco por cento, verás os euros 
que significan.

Información é poder, outro 
dos consellos que me deron 
cando empecei a miña andai-
na como autónomo, empren-
dedor ou empresario, como se 
queira chamar. Pouco uso fa-
cemos da información que po-
demos solicitar. O seguimento 
da postvenda existe pouco ou 
é practicamente nulo.

Consellos de mantemento, 
recordatorio ITV ou próximo 
servizo, quedarán para outro 
artigo.

En definitiva, somos uns 
cracks, cun mérito incrible, 
pero equivocámonos moi a 
miúdo en como e cando utili-
zar o “non”.

■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | TexTo

 O cambio 
de reparador a 
empresario da 
reparación faise 
na actualidade 
imprescindible

 O 
seguimento da 
postvenda existe 
pouco ou é 
practicamente nulo

O bosque do taller
Saber dicir “non”
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❱❱ Ford actualizou a 
oferta do Kuga híbrido enchu-
fable, que se fabrica en Almus-
safes, co novo paquete Black, 
que inclúe unha serie de me-
lloras exteriores, así como a 
dispoñibilidade dunha nova 
opción de asentos confort.

❱❱ Lexus Relax é a pro-
ba de que Lexus confía plena-
mente na calidade dos seus 
vehículos, e por iso realiza 
unha ampliación da cobertura 
a 185.000 km., é dicir, 25.000 
km. adicionais ao que os que 
se gozaban ata o de agora.

❱❱ 17 países teñen me-
nos de cinco puntos de recar-
ga por cada 100 km de estra-
da e só cinco (Países Baixos, 
Luxemburgo, Alemaña, Por-
tugal e Suecia) posúen máis 
de 10 cargadores por cada 
100 km. España conta con 1,6 

puntos por cada 100 km.
❱❱ Audi puxo en mar-
cha, co Instituto Fraunhofer, 
un proxecto piloto cun novo 
método para reciclar plásti-
cos e convertelos en material 
utilizable para a produción en 
serie.

BREVES

Novo Citroën C5 X
Asentos deseña-

dos para ofrecer a 
máxima comodi-
dade sen importar 

os quilómetros, unha tecno-
loxía útil e o confort foron as 
ideas clave no deseño inte-
rior do novo Citroën C5 X. A 
bordo del a tecnoloxía púxo-
se ao servizo da seguridade 
e dunha condución tranqui-
la e sen sobresaltos grazas a 
funcións que aseguran un ac-
ceso doado e cómodo á infor-
mación co Extended Head Up 
Display, que levan máis aló a 

conectividade co interface 
My Citroën Drive Plus e que 
ofrecen unha autonomía de 
nivel 2 con innovacións como 
o Highway Driver Assist, o 
Rear Cros Traffic Alert ou a 
cámara Top 360 Vision.

O C5 X ten un maleteiro de 
545 litros cunha entrada am-
pla e un espazo sen recun-
chos. Ademais, conta con 
trece compartimentos gar-
daobxectos repartidos por 
todo o habitáculo, que suman 
29 litros; unha das cifras máis 
altas da categoría.

Sunshine Control
O Porsche Taycan 

estrea un sistema 
innovador que, me-

diante cristais líquidos axus-
tables electricamente, pode 
variar a entrada de luz no 
habitáculo.

No seu estado normal, sen 
alimentación eléctrica, o teito 
Sunshine Control do Taycan é 
de cor branca mate no exte-
rior, co que se consegue que 
pase menos calor. Ao conectar 
o aceso, se se desexa, dende a 
pantalla táctil pódese axustar 

a entrada de luz en en tres ni-
veis: “Bold” (60% de opacida-
de), “Semi” (40%) e “Clear”, que 
deixa pasar a luz por comple-
to. Unha función de memoria 
selecciona por defecto o últi-
mo axuste utilizado. Este teito 
está dispoñible opcionalmen-
te para todas as versións do 
Taycan. Así mesmo, mediante 
un esvarador pódese graduar 
a transparencia do teito den-
de diante cara atrás, coma se 
fose unha persiana. O efecto 
é inmediato: por unha banda, 

cando fai calor, a sensación 
térmica e a temperatura real 
á altura da cabeza redúcense 
considerablemente co modo 
máis opaco. Pola contra, no 

inverno, a capa Low-E no lado 
inferior elimina a desagradable 
sensación de frío que se expe-
rimenta preto das superficies 
de vidro.

R5 Turbo 3E, un show-car eléctrico
Despois da pre-

sentación do 
show-car eléctrico 
Renault 5 Diamant, 

Renault presentou en primi-
cia mundial o R5 Turbo 3E 
no concurso de elegancia 
Chantilly Arts & Elegance 
2022. No marco das cele-
bracións do 50 Aniversario 
do Renault 5, este show-car 
eléctrico rende unha ho-
menaxe contemporánea ás 
súas versións deportivas, 5 
Turbo e Turbo 2. Chámase R5 
Turbo 3E, cun «3» para mar-
car a continuación de Turbo 
2 e unha «E» para simbolizar 

a súa motorización 100% 
eléctrica. Dedicado ao ren-
demento e ao circuíto, o R5 
Turbo 3E é un « drifter » eléc-
trico con tracción traseira. É 
un bipraza, coa parte traseira 
ocupada por dous motores 
eléctricos que impulsan cada 
unha das rodas, coas baterías 
situadas baixo o chan.

Montado sobre un chasis 
tubular, protexido por un 
fondo plano e rodeado de 
arcos de seguridade homo-
logados pola FIA, a mecáni-
ca deste show-car ten unha 
potencia total de 380cv cun 
par motor de 700 Nm.
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Máis ca un familiar

Audi A4 Avant Black Line Edition
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■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

Neste momento de con-
fusión automobilística 
Audi proponnos un mo-
delo realmente espazoso 
e interesante, ademais de 
moi atractivo, o A4 Avant 
Black Line Edition. Un fa-
miliar de 136 cabalos; un 
turbodiésel con microhi-
bridación que pode ser 
unha boa opción para os 
usuarios que necesiten un 

coche cunha gran capaci-
dade e unha motorización 
potente e á vez ecolóxica, 
xa que este modelo ten a 
etiqueta Eco da DXT. Hai 
que ter en conta que este 
Audi utiliza unha moto-
rización diésel de última 
xeración, o que significa 
baixo consumo e eficien-
cia enerxética, eviden-
temente sen chegar aos 
niveis dun cen por cento 
eléctrico, pero isto xa se-
ría outra cuestión.
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As prazas dianteiras son excelentes 
en todos os sentidos, moi especialmente 
co acabado S line (o da nosa unidade de 
probas), que inclúe uns asentos de corte 
deportivo, cómodos e que recollen moi 
ben o corpo. Con estas características o 
condutor sentirase máis próximo a un 
automóbil deportivo ca un familiar. A 
postura de condución ideal atopámola 
rápida e facilmente. Todos os mandos 

quedan ao noso alcance dunha forma 
doada.

En liñas xerais, é un automóbil que 
resulta agradable de conducir en toda 
circunstancia cunhas reaccións nobres, 
tanto en estradas secundarias como en 
vías rápidas. Este familiar caracteríza-
se por lograr un bo equilibrio entre di-
námica e confort. Ten varios modos de 
condución, que se adaptan a todos os 
condutores dende un ecolóxico ata o 
dinámico, polo que o comportamento 
deste A4 pódese enfocar a distintos ti-
pos de condución, a gusto do piloto. O 
cambio automático S-tronic saca o me-
llor do motor en calquera circunstancia 
con suavidade e potencia. E se queremos 
quitarlle toda a esencia só teremos que 
actuar co secuencial (levas no volante 

e na panca de cambios), A suspensión 
ten unha boa posta a punto: apenas ba-
lancea e resulta moi cómoda. Con este 
amortecemento tan firme poderemos 
enlazar curvas dunha forma rápida e 
certeira.

Outra calidade deste Avant é que to-
dos os seus elementos funcionan en boa 
sintonía: o cambio automático de dobre 
embrague S tronic é rápido, a dirección 
déixache sentir a estrada e os freos non 
dan mostras de fatiga aínda que os cas-
tigues. A todo isto temos que engadir 
que a insonorización do habitáculo está 
moi conseguida, cuns decibelios bastan-
te baixos.

Un Avant cunhas boas “performan-
ces”, case máis preto dun deportivo que 
dun familiar. Todas estas prestacións 

cun consumo que oscila entre os 4,7 e 
os 6,8 litros, dependendo da nosa ener-
xía fronte ao volante e o acelerador. Así 
e todo, podemos dicir que é un propul-
sor realmente austero para o rendemen-
to que lle podemos chegar a espremer. 
Evidentemente aumentan as emocións 
ao pisar o pedal dereito pero tamén o 
consumo.

Este é un familiar desenvolvido para 
viaxes longas con total solvencia e co-
modidade. Cun plus de imaxe moi po-
tente, xa que podemos dicir que non 
paso desapercibido en todas as paradas 
que realizamos na nosa ruta de probas. 
A súa calidade de acabados e materiais, 
así como a súa dotación tecnolóxica fan 
deste modelo alemán unha opción de 
vehículo familiar moi interesante.

A
RRIN
CAMOS !

Loce unha habitabilidade 
interior suficiente para que 
catro adultos viaxen cunha 
boa dose de comodidade, 
aínda que o espazo nas pra-
zas traseiras non é o mellor do 
segmento.

Onde si se loce é na calida-
de, neste apartado a firma dos 
catro aros podemos dicir que 
é imbatible na súa relación ca-
lidade/prezo. Pero falando de 
calidade xeral, de materiais, 
de axustes e de equipamen-
to tecnolóxico, esta versión co 

acabado S line podemos dicir 
que está a outro nivel. Xusto 
aquí é onde se fai rendible ata 
o último céntimo que temos 
que pagar por un destes au-
tomóbiles alemáns. Quizais 
noutras marcas premium, sexa 
máis difícil de xustificar, pero 
neste Audi non hai dúbida nin-
gunha: vale o que custa!

Black Line Edition

O fabricante xermano lan-
zou ao mercado nacional esta 
edición Black Line Edition ca-
racterizada por un equipa-
mento exterior e interior 
moi deportivo e tecnolóxi-
co, que o fan practicamente 
exclusivo.

Esta edición ten uns deta-
lles específicos no exterior en 
cor negra que lle dan un aire 
distintivo e deportivo; entre 

outros o logotipo da marca 
na grella dianteira, no portón 
posterior e as barras do teito. 
Tamén ten os vidros traseiros 
e do portón escurecidos.

O acabado interior é S line 
cos asentos Sport e o volante 
achatado, entre outros deta-
lles, que tamén colaboran a 
continuar co aspecto depor-
tivo dentro do vehículo.

Esta nova edición desta-
ca por un completo equipa-
mento, no que ademais de 

detalles de personalización 
deportivos se inclúen ele-
mentos como os faros Matrix 
LED con intermitentes diná-
micos dianteiros e trasei-
ros, a liña interior S line ou 
o MMI Navegación plus coa 
instrumentación dixital Audi 
virtual cockpit plus, entre 
outros.

Tamén se incorpora o tei-
to solar panorámico, as no-
vas lamias de Audi Sport, que 
son de dezanove polgadas e 
o tren de rodaxe deporti-
vo. Completa o equipamen-
to desta edición limitada a 
chave de confort, o paque-
te de iluminación ambiente/
contorna, o equipo de audio 
Sound System (cun nivel de 
son exquisito), o paquete por-
taobxectos e a cámara traseira 
e o sistema de axuda ao arrin-
que en pendente Hold Assist.

 Este A4 
Avant ten unha 
motorización 
potente e á vez 
ecolóxica

 A 
suspensión ten 
unha boa posta 
a punto: apenas 
balancea e resulta 
moi cómoda
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Maleteiro e dimensións

O maleteiro, con 495 litros, 
ten moito espazo e, ademais, 
o portón dispón de apertura 
eléctrica de serie, algo que é 
moi de agradecer cando imos 
cargados, sobre todo, coa 
compra semanal nos dous 
brazos. Na actualidade, este 
tipo de apertura automatiza-
do é case imprescindible nun 
vehículo premium.

Cunha lonxitude de 4.760 
milímetros e unha anchura de 
1.840 milímetros é un familiar 
que está dentro das medidas 

razoables nun modelo deste 
tipo. Na cidade podemos di-
cir que nos atopamos moi a 
gusto, incluso á hora de ma-
nobrar para aparcalo. O seu 
peso de 1.535 quilos, ademais 
da súa motorización microhí-
brida, contribúe a que as súas 
prestacións e os seus consu-
mos sexan óptimos.

Conclusións

A proba desta versión espe-
cial do Audi A4 Avant reafir-
mounos máis nunha opinión 
que non é única: se non ides 
saír nunca do asfalto, quizais 
un SUV non sexa o que mellor 
se adapte ás vosas necesida-
des de mobilidade. Este Audi 
A4 Avant Black Line Edition de 
136 cabalos con microhibri-
dación é unha boa opción en 
termos de prestacións, rápi-
do, eficiente, confortable, no-
bre nas súas reaccións e cun 

comportamento dinámico de 
primeira. Obxectivamente, 
cremos que supera a moitos 
dos SUV equivalentes que 
hai na actualidade no mer-
cado. Botádelle unha pensa-
da a este modelo se estades 

pensando nun coche familiar 
e para facer longas e boas via-
xes. Ademais achega un plus 
coa súa imaxe premium, que 
sempre é de agradecer.

Os prezos do Audi A4 Avant 
parten dos 47.580 euros.

 É nobre nas 
súas reaccións e ten 
un comportamento 
dinámico que non 
defrauda

Os detalles específicos no exterior en cor negra danlle un aire distintivo e deportivo

A súa calidade de acabados e a súa dotación tecnolóxica fan deste Audi unha opción de vehículo familiar moi interesante

Ten intermitentes dinámicos dianteiros e traseiros

Nas prazas traseiras poden viaxar comodamente dous adultos e un neno (asento central)
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■ BRAIS GARCÍA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Durante os anos vinte do 
século pasado, moitos mo-
zos de familias nobres, con 
sede de gloria e aventura, 
viron en tecnoloxías novas 
como as do automóbil ou a 
aviación un campo perfecto 
para inscribir o seu nome na 
historia. Ernest Eldridge era 
un deles. Tiña ganas de es-
cribir, dalgunha maneira, o 
seu nome nalgunha folla da 
historia, e conseguiu o seu 
obxectivo grazas a un vehí-
culo único, o Mefistofele. Con 
este Fiat logrou bater varios 
récords mundiais o ano 1924. 
Algúns deles seguen vixentes 
case cen anos despois.

Nado en 1897 na alta bur-
guesía londiniense, aban-
donou os seus estudos para 
loitar na Primeira Guerra 

Mundial, un conflito no que 
tivo o seu primeiro contac-
to co automóbil como con-
dutor de ambulancias, aínda 
que hai historias que contan 
que tamén serviu no Corpo 
de Artillería Francés.

Eldridge e os avións

Tras o conflito, Eldridge 
viviu con intensidade as 
súas dúas grandes paixóns, 
a aviación e os deportes do 
motor. Un amor polas emo-
cións fortes que lle levou ao 
mundo da competición e 
a un obxectivo claro: esta-
blecer un récord de veloci-
dade capaz de permanecer 
no tempo. Tiña moi claro o 
modo de conseguilo: adap-
tar o propulsor dun avión a 
un automóbil de carreiras.

Naquela época, os “gentle-
men drivers” non dispoñían 

dun equipo de enxeñei-
ros e deseñadores traba-
llando para atopar a aliaxe 
máis lixeira ou o coeficien-
te aerodinámico óptimo. 
Evidentemente eran outros 
tempos, con outros recursos. 
A imaxinación e a creativida-
de xogaban un papel fun-
damental nestes proxectos. 
Nun alarde de “fágao voste-
de mesmo”, os pilotos debían 
utilizar os seus propios au-
tomóbiles e visitar despeza-
mentos e chatarrerías para, 
con horas de ensaio-erro, lo-
grar un vehículo gañador. En 
1921, seguindo este proceso, 
desenvolveu un automóbil 
que, grazas a un motor de 
240 cabalos procedente dun 
avión, foi capaz de alcanzar 
150 quilómetros por hora.

Pero aquilo non era sufi-
ciente. Eldridge confiou na 
tecnoloxía Fiat da época 

comprando un Fiat SB4, un 
vehículo de competición de 
1907, e conseguindo o pro-
pulsor Fiat A.12. Este motor, 
de seis cilindros e 21.706 
centímetros cúbicos, tiña 
prestacións moi apreciadas. 
Era un dos preferidos polos 
ases do aire aos mandos de 
avións de recoñecemento 
como os SIA 7B ou Fiat R2 
ou bombardeiros como o 
Caproni Ca.44.

O encaixe

Pero o proxecto era de todo 
menos fácil. Encaixar seme-
llante mole na parte frontal 
dun automóbil non ía ser ta-
refa doada. No apartado me-
cánico, Eldridge modificou 
os cilindros para dotalos de 
catro válvulas con 24 buxías 
subministradas por Magneti 
Marelli desenvolvendo 350 

Fiat Mefistofele
Un demo con corazón de avión

Este bólido pódese contemplar actualmente no Centro Storico Fiat de Turín

Ernest Eldridge, naceu en 1897 na alta 
burguesía londiniense
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cabalos a 1.800 revolucións 
por minuto cunha rela-
ción de compresión de 5:1. 

Mentres que, para a carro-
zaría, utilizou os restos dun 
autobús londiniense acciden-
tado. A carrozaría ampliouse 
cun resultado moi harmóni-
co, no que toda a parte me-
cánica do modelo básico se 
conservou: a transmisión fi-
nal por dobre cadea e freos 
de tambor só no eixo traseiro.

O resultado, un auténtico 
monstro capaz de desenvol-
ver 350cv e de producir un 
ruído infernal, o que lle valeu 

o alcume de “Mefistofele” co 
que pasou á historia.

Un fracaso e un ferreiro

O “Mefistofele” pron-
to chamou a atención dos 
apaixonados polo automó-
bil. Delage, unha marca es-
pecializada en automóbiles 
de carreiras e o seu piloto es-
trela, René Thomas, varias ve-
ces campión das 500 Millas 
de Indianápolis, retárono a 
un duelo para tentar bater o 
récord do mundo de veloci-
dade. A súa arma: o Delage 
V12, que desenvolvía 350 
cabalos. Este bólido era al-
cumado como “A Torpille”. 
A cita foi programada para 
o mes de xullo de 1924 na 
Route Nationale 20, preto de 
Arpajon (Francia). Eldridge 
recolleu rapidamente a luva.

As espadas estaban no 
alto cando, o cinco de xullo, 
o Fiat Mefistofele alcanzou 
os 230,55 quilómetros por 
hora na pista de terra. Récord 
mundial. Con todo, Delage e 

Thomas reclamaron con éxi-
to: o vehículo non ten mar-
cha atrás, un requisito para 
homologar a plusmarca. Ao 
día seguinte, baterían a mar-
ca, con 230,63 km/h. Isto non 
desanimou a Eldridge que, 
coa axuda dun ferreiro local, 
logrou incorporar un dispo-
sitivo de marcha atrás para 
o seu bólido. Con esta mo-
dificación, volveu á estrada 
o doce de xullo e saboreou 
o seu desquite: 234,98 quiló-
metros por hora, unha cifra 
que lle faría entrar na lenda.

Foi o último récord de ve-
locidade batido na estrada. 
Dous das súas marcas realiza-
das na estrada, 234,98 km/h 
no primeiro quilómetro con 
saída parado e 234,75 km/h 
na primeira milla con saída 
parado seguen vixentes.

Na actualidade o 
Mefistofele pódese contem-
plar no Centro Storico Fiat de 
Turín. É un dos vehículos his-
tóricos do fabricante italiano 
máis admirado polos visitan-
tes do museo.

 Fiat posúe 
dous récords de 
velocidade vixentes 
dende hai un 
século, ambos 
logrados polo 
Mefistofele

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

Este Fiat foi capaz de alcanzar 234,97 km/h, batendo o récord mundial de velocidade en 1924

O Mefistofele estaba propulsado por un motor de aviación Fiat A.12
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“Racing Amateur”

Yamaha YZF-R7 2022
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O público obxectivo da 
nova R7 aínda andaba por 
baixo das mesas cando o 
lendario Noriyuki Faga com-
petía coa orixinal Yamaha 
R7 polo primeiro posto no 
Campionato Mundial de 
Superbikes, iso foi hai 20 

anos. Esa R7 de Nori era úni-
ca e é probable que os futu-
ros propietarios da nova R7 
non saiban nada do modelo 
orixinal.

O mes de xullo de 2008 foi 
o punto álxido da guerra das 
motos deportivas, xa que 
cada un dos principais fabri-
cantes tivo que lanzar outra 
rolda de modelos de 600 e 
1000cc como parte dun ci-
clo de actualizacións de dous 

anos. As vendas da R6 e a R1 
bateron récords ese mes de 
xullo, cun total de 29.000 uni-
dades destes dous modelos 
vendidos.

E entón chegou a crise. As 
vendas de motos caeron en 
picado e a industria nunca 
volvería ser a mesma. O seg-
mento das motos deportivas 
viuse especialmente afecta-
do, e foi entón cando se su-
primiu tamén o ciclo de dous 
anos de actualizacións.

En decembro de 2020, as 
vendas da R1 e R6 reducíron-
se no 78% dende o seu máxi-
mo en xullo de 2008.

Cambio de estratexia

Os fabricantes víronse 
obrigados en pensar en so-
brevivir en vez de preocu-
parse no desenvolvemento 
incesante.

Hai moitas razóns para 
iso, pero a máis importan-
te é probablemente o pre-
zo. Nos últimos vinte anos o 
prezo da R1 subiu o 70% e o 
da R6 o 53, e ao mesmo tem-
po aumentaron as vendas de 
motos deportivas de segun-
da man.

Que podía motivar a un 
potencial comprador da R6 
a adquirir unha nova cando 
as "usadas" vendíanse a pre-
zos moi atractivos? Dende o 
punto de vista financeiro, a 
continuación da fabricación 
da R6 non tiña moito senti-
do para Yamaha, e os inves-
timentos adicionais en vista 
das próximas econormas de 
Euro 5 levarían a prezos aín-
da máis altos, nalgún país 
mesmo tivo que ser decla-
rada un "modelo puramente 
de competición" en relación 
co endurecemento dos re-
quisitos ambientais, polo 
que o seu desenvolvemento 
detívose en segredo e as úl-
timas unidades de almacén 
liquidáronse. Finalmente, a 
R6 foi eliminada do catálogo 
de Yamaha.

O seguinte foi un pun-
to brillante na historia da 
gama deportiva da marca 
xaponesa, a R3. As vendas 
da R3 foron excelentes den-
de a súa introdución, e pola 
máis prosaica das razóns, un 

modelo de moto deporti-
va alcanzable e cómoda. É, 
por suposto, un modelo de 
acceso á moto deportiva, 
destinada a ser alcanzable 
e cómoda. Suponse que 
comprando a R3 e mode-
los similares, un motorista 
esgotará pronto o seu po-
tencial e por unha ou ou-
tra razón, o máis probable 
é que apunte ao seguinte 
modelo da mesma serie, 
que por lóxica, sería a R6.

Preferencias

Segundo as estatísti-
cas de datos despréndese 
o seguinte, os compra-
dores de motos da ca-
tegoría Supersport son 
relativamente principian-
tes (menos de seis anos de 
experiencia de condución), 
aos que lles gusta o aspec-
to e o carisma das motos 
deportivas.

É totalmente comprensi-
ble que este público prefira 
comprar Superdeportivas, 
gústalles a imaxe das 
Sportbikes, a pesar dos ar-
gumentos de racionalidade 
de que as Naked ou semica-
renadas de tamaño medio 
son moito máis prácticas, 
cómodas e versátiles, os 
Sportbikers seguen elixin-
do as Sportbikes só polo seu 
aspecto.

Obviamente, trátase de 
mozos que non rodaron 
moito na estrada, pero que 
se consideran pilotos agre-
sivos, a maioría deles nun-
ca aproveitarían ao máximo 
os motores de 600cc, sobre 
todo tendo en conta que se 
trata de motores sobreali-
mentados que teñen toda a 
potencia no réxime máis alto 
de revolucións.

R7

O desexo de Yamaha de 
compracer ao seu público 
obxectivo é máis que evi-
dente no deseño da R7, é 
unha moto claramente de-
portiva cuxo exterior está 
totalmente en consonancia 
coas tendencias actuais de 
deseño das motos deporti-
vas de Yamaha. Liñas suaves 
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e horizontais, o carenado 
puntiagudo dianteiro está 
adornado por unha distinti-
va toma de aire en forma de 
M tomada da M1 de MotoGP.

Iso é exactamente a nova 
YZF-R7, unha moto deporti-
va de media cilindrada moi 
alcanzable. Para o seu desen-
volvemento tomouse como 
modelo base a MT-07, pero 
non é só unha versión de-
portiva dela.

O bastidor, o basculante 
e o bicilíndrico en liña de 
689cc cunha orde de xiro de 
270 graos son os mesmos 
que na MT, este propulsor 
era moi apreciado cando 
apareceu na FZ-07 grazas á 
súa ampla curva de empu-
rre e un fresco e contunden-
te son de escape, polo xeral 
os bicilíndricos cun desfase 
de 180 graos soaban como 
máquinas de coser.

Pero o principal deste mo-
tor é que é bastante potente 
e á vez perfectamente con-
trolable, moi cómodo para a 
condución diaria.

Outras diferenzas son a 
nova forma do depósito de 
expansión do refrixerante e a 
cuberta do ventilador para a 
pinza investida, a batería é a 
mesma que na R6, máis lixei-
ra e pequena que na MT-07.

O chasis tamén é dife-
rente, como xa mencionei: 
o bastidor e o basculan-
te son os mesmos que na 
MT, pero a Yamaha YZF-R7 
equipa unha pinza KYB 41 
investida con axustes de pre-
carga, compresión e rebote. 

Coa nova p i n z a 
móntanse barras transver-
sais modificadas cun diáme-
tro reducido (35 fronte a 40 
mm) e as cotas están máis 
espazadas (210 fronte a 190 
mm). Ambas suspensións na 
R7 contan con resortes máis 
ríxidos que a MT.

A xeometría tamén cam-
biou, o ángulo da pinza é 
máis agudo e a distancia 
entre eixos é máis curta. Na 
parte traseira, os puntais de 
aluminio reforzáronse para 
aumentar a rixidez torsional 
do bastidor. A parte traseira 
é lixeiramente máis alta e o 
subchasis está lixeiramente 
modificado. Todo isto deu á 
R7 unha postura de condu-
ción máis afiada e agresiva, 
xunto cunha mellor respos-
ta, por suposto.

Co cambio de pinza tamén 
chegaron as novas pinzas ra-
diais Advics con catro pis-
tóns de 30 e 27 mm. Sitúanse 
sobre os mesmos discos de 
298 mm que na MT-07, pero 
son accionados por un cilin-
dro mestre radial Brembo. É 
certo que os latiguillos non 
son metálicos, pero para 
unha moto deportiva deste 
prezo non están mal. O ABS 
móntase de serie, e desgra-
ciadamente non se pode 
desactivar.

En canto ao asento, as dife-
renzas entre a R7 e a R6 son 
a favor do piloto, o asento e 
os repousapés están colo-
cados máis ou menos igual, 
por tanto, a posición de con-
dución segue sendo percep-
tiblemente deportiva, pero 
non tan cruel como na R6. 
A pesar da altura do asento, 
bastante alta, é doado che-
gar ao chan. A única diferen-
za importante entre o motor 
da R7 e a MT (e a Ténéré 700) 
é o embrague antirrebote. A 

natureza da condución de 
motos deportivas implica 
cambios de marcha agresi-
vos, e ter un embrague an-
tirrebote axuda a previr o 
esvaramento da roda trasei-
ra, ou polo menos reduce a 
probabilidade de que oco-
rra. Un bo efecto secundario 
deste sistema é que a panca 
do embrague acciónase con 
moita facilidade.

Por suposto, a moita xen-
te non lle gustará a nova R7. 
Certamente non é unha re-
encarnación da antiga R7, 
nin tampouco é unha ver-
dadeira sucesora da R6. Pero 
na última década, os prezos 
da categoría de motos de-
portivas subiron moito e as 
vendas caeron considerable-
mente, a xente apenas com-
pra motos deportivas novas. 
A Honda CBR600RR deixou 
de fabricarse, Triumph elimi-
nou a Daytona 675, tamén 
desapareceu a MV Agusta 
F3 675, Suzuki leva anos ven-
dendo a GSX-R600 practica-
mente sen variacións, o que 
deixa á Kawasaki ZX-6R case 
soa na súa clase; así e todo, 
a demanda da Aprilia RS660, 
a pesar do seu prezo, é bas-
tante alta.

Arrincamos!

A posición de condución é 
sorprendentemente cómo-
da, tendo en conta o estreita 

que é a moto, co meu 1,75 
encaixo perfectamente de-
trás do parabrisas.

Baixo a primeira marcha, 
abro o acelerador, solto o 
embrague e acelero, lixeira, 
rápida e sinxela... O mani-
llar da Yamaha YZF-R7 é moi 
doado de manexar, desprá-
zase dun lado a outro coa fa-
cilidade que se espera dunha 
moto de pequena cilindra-
da. É sorprendente como os 
pequenos cambios de xeo-
metría aplicados polo fabri-
cante fan que a moto sexa 
tan áxil. Nas curvas, é esta-
ble, a resposta é nítida e a 
suspensión dá un bo apoio, 
con todo, o chasis ten as 
súas propias características 
e limitacións.

O rango medio da R7 é fa-
cilmente accesible, e o uso 
do quickshifter permite sacar 
o máximo proveito do motor 
mesmo sen ter habilidades 
particularmente afinadas. 
Este carácter dunha moto 
é bo para os pilotos expe-
rimentados, pero adáptase 
aínda mellor aos principian-
tes que se trasladaron dende 
o modelo de menor cilindra-
da; xa non terán que desen-
roscar o motor a 10.000 rpm 
para facer unha condución 
deportiva.

A suspensión da R7 na súa 
forma orixinal é ideal para un 
uso mixto estrada cidade, os 
que se toman en serio o cir-
cuíto poden substituír os 
elementos internos da pin-
za por algo máis resistente, 
e tamén elixir un amortece-
dor cun conxunto completo 
de axustes. Tendo en con-
ta o feito de que o 95% dos 
propietarios de R7 non che-
garán a circuíto, os compo-
ñentes de serie son máis que 
suficientes.

 O uso do 
quickshifter resulta 
moi útil

 A pesar da 
altura do asento, 
bastante alta, é 
doado chegar ao 
chan
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En poucas palabras, é di-
vertida. Do mesmo xeito que 
a súa curmá-irmá a Ténéré 
700, a YZF-R7 é unha moto 
sinxela no mellor sentido. Un 
motor, un acelerador e iso é 
todo, sen modos de condu-
ción, sen electrónica (agás o 
ABS), só ti e a moto.

Esta Yamaha é unha moto 
marabillosa, fácil e diver-
tida de conducir. No mun-
do actual, cos seus avances 

electrónicos, saber que o 
teu pulso dereito está clara-
mente vinculado á tracción 
da moto é refrescante e es-
timulante, iso é a pureza da 
condución. A R7 permíte-
che conducir perfectamente 
cunha boa técnica, e perfec-
cionala sen moito risco se 
aínda non é moi boa.

Por suposto, incluso unha 
moto tan alegre e agra-
dable non está privada 

d e d e s v a n t a -
x e s , o primeiro, son as li-
ñas de freo con latiguillos de 
goma, merece a pena cam-
bialos por uns metálicos.

Unha omisión máis é a im-
posibilidade de desconectar 
o ABS. Para rodar nun circuí-
to é necesario desconectar o 
ABS. Crese que a activación 
do ABS prodúcese cando se 
frea moi forte, pero os pilo-
tos experimentados atopa-
rán rapidamente este límite 
e se queren evitar a interven-
ción do ABS, poderán frear 
un pouco antes ou un pou-
co máis sen sacrificar tempo 
e distancia.

Por razóns de economía, 
a xa tradicional pantalla TFT 
foi substituída por un LCD 
monocromo inverso. As ico-
nas brancas sobre fondo ne-
gro non se ven moi ben coa 
luz do día e ademais non es-
tán ben orientadas. E por 

último, a imposibilidade de 
utilizar o cambio de marcha 
ascendente co quickshifter... 
estou seguro de que o mer-
cado de accesorios encarga-
rase do problema, mediante 
a creación dun quickshifter 
bidireccional.

A receita da nova R7 é 
sinxela, pracer de condución 
deportiva de forma limpa, 
envolvida nun precioso ves-
tido, tanto económico como 
visual. A R7 é unha gran 
moto para calquera nivel de 
habilidade, por un gran pre-
zo: 9.499 euros, máis 250 de 
gastos de matriculación.

A moto de probas foi ce-
dida por ANGÉL LEIRÓS 
MOTOS. Concesionario 
Oficial de Yamaha para Vigo 
e Pontevedra.

As cores dispoñibles son: 
Icon Blue,Yamaha Black e 60 
Aniversario White Red

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: 300 €
(É posible, que os períodos de 
mantemento que recomendo 
nesta sección, non coincidan cos 
recomendados pola marca en 
moitas ocasións. Considero que 
son os ideais para manter a túa 
moto en perfectas condicións)

MODELO: YAMAHA YZF-R7/60 
ANIVERSARIO 2022

• TIPO DE CARNÉ: A-2
• ANO: 2022
• PRAZAS: dúas

MOTOR E TRANSMISIÓN
• CILINDRADA: 689cc
• TIPO: 4 T; bicilíndrico en liña
• DISTRIBUCIÓN: DOHC
• VÁLVULAS POR CILINDRO: 4
• ALIMENTACIÓN: 

inxección electrónica
• REFRIXERACIÓN: líquida
• COMPRESIÓN 11.5 :1
• POTENCIA: 73.4cv a 8.750 rpm
• PAR MÁXIMO: 67 

Nm a 6.500 rpm
• COMBUSTIBLE: gasolina 

sen chumbo 95/98
• NORMATIVA 

ANTICONTAMINACIÓN: Euro5
• ACESO: TCI
• TRANSMISIÓN 

SECUNDARIA: cadea
• EMBRAGUE: multidisco 

en baño de aceite
• ACCIONAMENTO: 

mecánico, por cable

• NÚMERO DE MARCHAS: 6

CHASIS
• TIPO DE CHASIS: diamante
• SUSPENSIÓN DIANTEIRA: 

pinza investida (Kayaba)
• SUSPENSIÓN TRASEIRA: 

Tipo basculante dobre brazo 
(monoamortecedor)

• FREO DIANTEIRO: Brembo, 
2 discos pinza ancoraxe radial

• FREO TRASEIRO: disco
• RODA DIANTEIRA: lamia 17"
• RODA TRASEIRA: lamia 17"

DIMENSIÓNS E PESO
• DISTANCIA ENTRE 

EIXOS: 1.395 mm
• PESO EN ORDE DE 

MARCHA: 188 kg

EQUIPAMENTO
• Oco baixo o asento
• Inmobilizador eléctrico
• Arrinque eléctrico
• Warning
• Pata de cabra
• Instrumentación
• Contarrevolucións
• Reloxo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Temperatura ambiente
• Indicador de marcha engrenada
• Testemuña de reserva
• Electrónica
• Control de tracción
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Concentración de Vehículos Históricos no Obradoiro

■ REDACCIÓN | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA| FoTos

Os coches clásicos son 
un grande atractivo para a 
xente. Lémbrannos os ve-
hículos dunha época da 
nosa vida, no caso dos que 
xa temos maioría de ida-
de, e son unha curiosidade 
para os cativos, que quedan 
abraiados cos automóbiles 
que conducían os seus pais 
ou os seus avós nun tempo 
que xa foi.

O pasado mes de set-
embro, a Asociación de 
Comerciantes Compostela 
Monumental e o Automóbil 
Club de Galicia volve-
ron a organizar, despois 
de tres anos de ausen-
cia, a Concentración de 
Vehículos Históricos na 
praza do Obradoiro. Estes 
namorados dos coches clá-
sicos xa tiñan ganas de vol-
verse a reunir. O evento, con 
case douscentos vehículos 
na praza do Obradoiro, foi 
cualificado por todos os 
asistentes como un éxito. 
Os veciños de Santiago e 
os peregrinos tamén go-
zaron desta estupenda 
ocasión para observar de 
preto xoias da nosa histo-
ria automobilística. Un día 
que quedará reflectido en 
milleiros de fotos que rexis-
traron esta reunión de vehí-
culos de catro rodas que xa 
son historia.

Nesta edición houbo un 
apartado especial para o 
Citroën 2CV e o Dyane 6, 
todos eles cun nivel de res-
tauración magnífico.

Os Citroën clásicos tiveron un protagonismo especial na cita deste ano

Un espectacular BMW Z1 entrando na praza do Obradoiro Ramón Rodríguez e o seu fillo presumindo do seu Ford B convertible

De esquerda a dereita: Juan C. Pérez, presidente do Automóbil Club de Galicia; Xosé S. Bugallo, alcalde de Santiago; José M. Bello, presidente de 
Compostela Monumental; Gonzalo Muíños, concelleiro de Mobilidade de Santiago; José A. Constenla, concelleiro e voceiro do Grupo Popular no 

Concello de Santiago

Históricos26



O popular “Mino” Porto participou co seu impresionante Dodge Brom de 1930

Manuel Arenas puxo “orde” no evento coa súa indumentaria e o seu coche de sheriff

Os autobuses foron dos vehículos máis fotografados desta concentración

Enrique Romero co seu 220 S (1956). Un Mercedes cun motor de 8 cilindros en liña que foi un dos 
coches oficiais de Franco

Sergio Mata e o seu fillo Unai posando co seu Porsche 944 de 1986

Dous namorados dos Bocanegra: José A. Blanco e Carlos Iván Cascallar (propietario do Seat da foto)

Os VW Escaravellos foron outros dos grandes protagonistas desta cita anual

O compostelán “Pichi” acudiu a praza do Obradoiro cun Opel P4 (1935)

Históricos 27



■ REDACCIÓN | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos

Todo o que estea relacio-
nado coa seguridade viaria 
ten cabida nas páxinas de 
SPRINT MOTOR, este é un 
dos nosos principais obxec-
tivos como medio de co-
municación. A seguridade 
implícanos ao máximo no 
noso labor, diminuír as ví-
timas nas estradas é unha 
das razóns da existencia 
da nosa revista. Por todo 
isto a proposta da nosa 
Administración é moi de 
agradecer.

O Consello da Xunta de 
Galicia aprobou o pasado 
abril o Plan de Seguridade 
Viaria de Galicia 2022-2025, 
que incorpora a ‘Visión Cero’ 
vítimas nas estradas autonó-
micas. Este lema da ‘Visión 
Cero´, marca o horizonte 
perseguido coas medidas 
que se desenvolverán no 
marco do Plan ao longo dos 
vindeiros anos, de redución 
ao mínimo posible das víti-
mas en accidentes de tráfi-
co nas estradas galegas, de 
modo que se aproxime a un 
obxectivo final de cero víti-
mas de accidentes de trá-
fico. O Plan de seguridade 
viaria da Xunta recolle dúas 

metas estratéxicas, unha de-
las diminuír un 25 por cen-
to o número de falecidos e 
feridos graves nas vías inter-
urbanas e nas travesías, con 
respecto a 2019. O outro fito 
é reducir un 25 por cento 
dos falecidos e feridos gra-
ves en usuarios vulnerables 
como os peóns, ciclistas ou 
motoristas.

Xunto ao enfoque ‘visión 
cero´, o ‘sistema seguro‘, é 
outro dos conceptos funda-
mentais que recolle o plan. 
Este sistema baséase en que 
os falecidos e feridos gra-
ves en accidentes de tráfico 
non son unha consecuen-
cia inevitable da mobilida-
de. Desta maneira, o novo 
Plan de seguridade viaria 
asume que, aínda que se si-
gan producindo sinistros, 
poden reducirse e minimi-
zarse as súas consecuencias 
máis graves incorporando o 
deseño e mantemento das 
infraestruturas viarias, ve-
hículos con máis e mellor 
equipamento de segurida-
de, actuacións de mellora da 
seguridade viaria, etc.

Para acadar os obxec-
tivos fixados no Plan de 
Seguridade Viaria 2022-
2025, o Goberno gale-
go prevé distintas accións 

específicas que abarcan to-
dos os ámbitos que afectan á 
seguridade viaria: a mellora 
das infraestruturas, a promo-
ción da educación e forma-
ción viaria, o bo estado do 
vehículo ou a prioridade da 
seguridade viaria no lugar de 
traballo.

Estrutura e ámbito de 
aplicación do plan

Dentro do plan e en aliña-
ción coas directrices do Plan 
global para a década de ac-
ción para a seguridade viaria 
2021-2030, o novo Plan de 
seguridade viaria de Galicia 
define dez grandes retos 
para o período 2022-2025, 
onde se clasifican as diferen-
tes accións que se van levar 
a cabo, co impulso das dis-
tintas consellerías da Xunta 
de Galicia e a colaboración 
doutras entidades e axentes 
sociais.

Estes retos buscan a re-
dución de accidentes e das 
súas consecuencias desen-
volvendo accións especí-
ficas dirixidas aos usuarios 
vulnerables: peóns, ciclis-
tas, motoristas; á mellora 
de actitudes; á eliminación 
dos treitos de concentración 
de accidentes; á prevención 

dos accidentes máis graves; 
e á mellora da asistencia ás 
vítimas e aos grupos ou si-
tuacións de especial risco ou 
vulnerabilidade.

O Plan de seguridade via-
ria de Galicia 2022-2025 do 
Goberno galego incorporou 
un proceso de participación 
cidadá. Ademais das admi-
nistracións implicadas, par-
ticiparon diversos axentes 
sociais, que achegaron as 
súas suxestións ao plan.

Ethel Vázquez chama a 
practicar a “Visión Cero”

A conselleira de 
Infraestruturas e Mobilidade, 
Ethel Vázquez, chamou 
ás administracións e ao 
conxunto da sociedade a 
practicar a ‘Visión Cero’ para 
reducir ao mínimo posible as 
vítimas en accidentes de trá-
fico e acadar unha mobilida-
de segura para todos.

A conselleira destacou a 
importancia do intercambio 
de información e a suma de 
esforzos para reducir a sinis-
tralidade nas estradas, un fin 
común de todas as adminis-
tracións. Tamén agradeceu 
o recoñecemento feito polo 
director do Observatorio 
Nacional de Seguridade 
Viaria ao Plan autonómico, 
ao identificalo como refe-
rencia nacional na materia.

A responsable de 
Infraestruturas referiuse, 
ademais, á complexidade 
de xestionar a seguridade 
viaria nunha comunidade 
como a galega, xa que fac-
tores como a orografía e 
dispersión xeográfica difi-
cultan a activación de medi-
das, que adoitan tamén ser 
máis custosas.

Ethel Vázquez concluíu 
chamando a sumar esforzos 
para reducir o número de fa-
lecidos e feridos graves por 
accidentes de tráfico e aca-
dar unha mobilidade segura 
para todos, xa que a seguri-
dade viaria é responsabilida-
de de todos.

Obxectivo “Visión Cero”: diminuír as vítimas de accidentes de tráfico
O Goberno galego prevé distintas accións para mellorar a seguridade Viaria

Seguridade viaria28



■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo e FoTos

Obxectivo “Visión Cero”: diminuír as vítimas de accidentes de tráfico Unha máis, pero...
X Rali Ourense - Ribeira Sacra

... correndo moito e con 
diferencias mínimas, trei-
to si, e treito tamén. Así 
foi o desenlace da sétima 
manga do galego de asfal-
to, disputada en estradas 
ourensás da Ribeira Sacra, 
onde Víctor Senra obtivo o 
seu quinto triunfo no cam-
pionato galego.

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*

A primeira praza na opción Top Ten Pirelli 
C –na A venceu Senra e na B o local Pablo 
Blanco– correspondeu ao Peugeot de Durán 
(na foto). No Volante FGA e no Trofeo AMF 
triunfos respectivos de Castro e Pampillón.

En terreo de ninguén, Manuel Fernández, acompañado do navegante ourensán Alex Cid, acadou 
o terceiro chanzo do caixón dunha proba que volveu a ofrecer uns treitos de velocidade de gran 
beleza.

Nunha tempada de moi boa progresión, o coruñés José Lamela asinou o quinto posto absoluto e o 
primeiro entre os vehículos de 2RM.

Ausente na cita anterior, por coincidencia con Ferrol do CERA, que tamén lidera, Víctor Senra conse-
guiu en Luintra unha importante vitoria, achegándose a un novo título autonómico. O de Dumbría, 
desta volta copilotado por José Murado, foi o máis rápido por quinta vez neste exercicio, dando un 
paso máis na procura dun novo título galego.

Vencedor na carreira anterior do autonómico, Alberto Meira correu e moito, presionando sempre a 
Senra e asinando os mellores tempos no dobre paso por A Tapada-Luintra. Foi segundo, un pouco 
máis alonxado ao final por mor de problemas de dirección e unha picada na derradeira especial 
da carreira.
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Parecía que a carreira ía 
ser para Ferreiro e Anido, 
cómodos líderes na etapa 
do venres, ata que a mecá-
nica cedeu na derradeira 

especial do primeiro día de 
competición. Antonio Sainz 
foise durmir logo como lí-
der, pero cedeu dito privi-
lexio ante López Rivas no 

terceiro bucle, na matinal 
do sábado. Así e todo, o pi-
loto lucense veu como o seu 
novo Escort cedía na penúlti-
ma cronometrada, deixando 

ao madrileño como brillante 
vencedor na cita galega do 
nacional de históricos, un 
triunfo que se lle resistía ao 
piloto de Subaru.

E... ao final Antonio Sainz
8º Rali Rías Altas – Campionato de España de Ralis de Vehículos Históricos

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS D. FoTos

Deitouse como líder, despois do primeiro día de competición, tralo abandono de Ferreiro e o mal 
segundo paso de Rivas por Monfero. Cedeu ante o piloto do Escort na matinal do sábado, mantén-
dose segundo. E cando o de Ford abandonou veuse primeiro, superando problemas cun amortece-
dor para vencer no rali coruñés. Boa carreira de Antonio Sainz que levou o Rías Altas na súa oitava 
edición, aos mandos da súa coñecida unidade nipoa.

Grazas a súa segunda posición final, Miguel Otegui proclamouse campión de España Pre90. A ca-
tegoría Pre81 xa tiña triunfador antes deste rali, na persoa de Joan Riberas, que tamén estivo na 
chegada da cita coruñesa co seu Porsche.

Brillante rali do piloto de Barro Enrique Vázquez, cuarto na xeral final e vencedor do apartado 
Pre81. Estreando un 205 Rallye, o ourensán Emilio Vázquez acadou a quinta praza final.

Moi boa carreira de todo un veterano como Ricardo Costoya, que pese a un considerable gripazo, 
foi quen de rematar terceiro.

Líder dende o penúltimo bucle, o lucense López Rivas cedía unha traballada vitoria no antepenúl-
timo treito, cando fallaba a mecánica do seu Escort.
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Interesante pulso entre dous veteranos como Manolo Senra e Fernando Rico, con triunfo final para 
“Tarolo” no apartado Youngtimers.

Estreando un 206 S1600, “Gelo” Sánchez liderou o apartado Rallycar Festival.

O apartado de Regularidade Sport foi liderado polo Delta Integrale de Campos e Alonso.

A primeira praza no apartado Classic foi para o BMW de Pintor e Veiga.

Espectáculo e eficacia deron a primeira praza en Fabricación Nacional-1300 ao Mini de Álvarez e 
Varela.

Vitoria entre os coches de Regularidade 60 km/h para o BMW de García e Castillón.
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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


