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Mercedes-AMG EQE SUV

100% SUV. 100% eléctrico

100% Volkswagen

Hasta 7.000 € del plan
de ayudas del Gobierno**

Volkswagen ID.4 100% eléctrico. Consumo combinado (kWh/100 km) WLTP: de 16,8 a 18,3.
Emisiones CO2 (g/km) WLTP: 0. Autonomía desde 341 km hasta 521 km de autonomía eléctrica
según el ciclo WLTP. Modelo visualizado ID.4 1ST Max. Consumo combinado (kWh/100 km) WLTP
de 18,3. Emisiones CO2 (g/km): 0. Autonomía eléctrica de hasta 501 km según el cicló WLTP.
Los valores reales de autonomía WLTP pueden variar en función del equipamiento, el estilo
de conducción y las condiciones reales de conducción. Para otras versiones o equipamientos
consulta en tu concesionario Volkswagen. **Hasta 7.000€ de subvención plan MOVES III condicionados
al achatarramiento por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad
mínima de 7 años.

Yáñez

Viaducto de la Rocha, 30
Tel. 981 530 366
Santiago de Compostela
www.yanez.es
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Hai un perfil moi vulnerable no mundo da
mobilidade urbana e interurbana, unha persoa
maior que é peón. Tamén como condutor segue
sendo un actor delicado.
Segundo os datos da Dirección Xeral de Tráfico,
os maiores de 65 anos, tanto condutores como
non condutores, supuxeron un 26 por cento de
falecidos en 2020, e o seu índice de letalidade
(persoas falecidas por cada cen vítimas de tráfico) é de 4,2 fronte ao 1,2 do resto de grupos de
poboación, o que representa unha porcentaxe
para considerar nas políticas de mobilidade e seguridade viaria públicas e privadas. De feito, sete
de cada dez peóns falecidos teñen máis de 65
anos e as súas dificultades en mobilidade fanos
máis vulnerables á hora de sufrir un accidente.
En Galicia son moitas as persoas maiores vítimas de accidentes de tráfico ao longo do ano,
sobre todo os peóns que camiñan polas beiras das estradas. Precisamente leváronse a cabo
moitas campañas para concienciar a estes peóns
de que deben ser vistos e que deben ver os vehículos que circulan. Estas campañas de seguridade viaria fan moito fincapé na necesidade de
circular pola esquerda, para ver os coches que
circulan de fronte, e de levar un chaleco reflectante. Por outra banda, advirten os condutores
da vulnerabilidade deste tipo de peóns e da necesidade de ir atentos para poder reaccionar con
tempo se fose necesario.
Unha destas campañas realizouse nas cidades
de Oviedo, Móstoles e Albacete, que acolleron
en setembro, a campaña da Fundación RACE e
o Grupo Santa Lucía, “Mobilidade sénior, mobilidade segura” para concienciar e mostrar os
riscos viarios aos que se expoñen como peóns
as persoas maiores.
Case dous milleiros de persoas participaron na
campaña itinerante que desenvolveron ambas
as entidades con talleres de concienciación sobre sistemas de seguridade activa e pasiva dos
vehículos, ergonomía e uso do cinto; os sistemas
de retención infantil (SRI) e traslado de menores; prácticas e consellos de hábitos saudables,
así como consellos de boas prácticas de mobilidade, seguridade viaria e saúde. Paralelamente,
realizóuselles a case 700 participantes unha enquisa sobre a súa mobilidade nas cidades. Neste

sentido, o 83 por cento manifestou que o que
máis lle preocupa cando circulan como peóns
son os conflitos con usuarios de patinete, un
59% con ciclistas, e un 51 por cento ve dificultades nos itinerarios peonís.
Así mesmo, recoñeceron a complexidade que
lles supón o uso dos sistemas de retención infantil. De feito, un de cada tres maiores indicou que
tivo que utilizar algunha vez os sistemas de retención infantil cos máis pequenos, xeralmente
cos seus netos. Deles, máis dun 40% recoñeceu
que lle resultou complicada a súa instalación,
máis dun 30% destes chegaron a dubidar da
súa correcta colocación.
Do mesmo xeito, entre os maiores que habitualmente se desprazan con menores, o 64%
deles indicou que pon máis coidado cando vai
con eles, tanto se van en coche coma se van
andando, o que destaca o papel educativo que
desempeñan, concretamente, nos asuntos relacionados coa mobilidade.
Ademais, recolléronse as opinións dos maiores sobre os aspectos para mellorar nas cidades,
tales como:
- As barreiras arquitectónicas e o mal mantemento das beirarrúas.
- Vehículos mal aparcados.
- Pouca visibilidade nos cruzamentos.
- O escaso tempo para cruzar os peóns nos
semáforos.
- O transporte público urbano deficiente.
Por iso, temos que dar os nosos parabéns ás
xornadas deste tipo, polo que poden supoñer
para a seguridade dos nosos maiores. Estas iniciativas teñen como obxectivo detectar as necesidades sociais en materia de mobilidade e
achegar solucións a través de accións de concienciación, estudos, deseño de plans de mobilidade e a formación como base do coñecemento
para a mellora da seguridade viaria.
O ideal sería que as distintas administracións
que poden decidir sobre estes asuntos da seguridade viaria tomasen nota e intentarán aplicar
accións de concienciación como o deste evento
para asegurar unha mobilidade responsable e
segura. Os nosos maiores agradeceríano.

GAMA TOYOTA
ELECTRIC HYBRID
TU COMPAÑERO DE VIAJE
CON HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA.

TOYOTA COMPOSTELA MOVIL | www.compostelamovil.toyota.es
Emisiones CO₂ (g/km): 109 – 120 (WLTP). Consumo medio (l/100 km): 4,8 – 5,3 (WLTP).
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Dúas rodas
O ciclocrós xa está aquí
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

Como todos os anos polo inverno, co mal tempo e a chuvia, e tempo de ciclocrós.
O ciclocrós e a disciplina ciclista por excelencia que se
disputa en inverno, dende outubro ata xaneiro, ata se está
intentando por parte da UCI,
que o comité Olímpico aprobe que se compita na disciplina de ciclocrós nos Xogos
Olímpicos de Inverno.
Para as persoas que non
coñezan esta disciplina é un
deporte moi visual, xa que

mestura varios tipos de terreos e obstáculos, como é o
asfalto, terra, area, lama, escaleiras ou táboas. Os obstáculos provocan que os ciclistas
teñan que baixar da bici para

superalos, aínda que hai algún
deportista, moi habilidoso,
que os supera sen descender
dela.
Cabe destacar tamén que se
disputa nun circuíto no cal se
dan varias voltas, o que fai que
o publico poida seguir o desenvolvemento das probas con
facilidade.
A proba elite dura entorno a
unha hora, conseguindo que
tampouco sexa excesivamente longa, tanto para o participante como para o público. As

probas para xuvenís, cadetes
ou para másters duran menos
tempo.
Esta disciplina ao disputarse en inverno e raro o día no
cal os circuítos non están enlamados, con xeada ou que se
compita con chuvia e vento o
que fai aínda máis épico a disputa deste deporte.
Se nunca fuches a ver unha
carreira de ciclocrós anímote
a que vaias, como consello recoméndoche levar botas de
auga.

Seat MÓ 125 Performance

BMW R 1250 R Roadster

A
nova
Performance
mantén intacta a
funcionalidade da versión
actual e achega unha serie
de novidades: melloran as
prestacións, a suspensión
e a freada coa adopción
de novos compoñentes
e tecnoloxías; mellora o
confort do asento e actualiza o deseño con detalles renovados. O seu
motor eléctrico, integrado

A R 1250 R preséntase agora proporcionando aínda
máis pracer de roadster
para conducir nas sinuosas
estradas rurais en solitario
ou cun pasaxeiro. BMW dotouna agora dalgunhas novas características de serie
e extras opcionais.
A R 1250 R brilla grazas a súa comodidade e
ao rendemento dinámico do motor boxer. Como

na roda traseira, entrega
7,5 kW (cun pico de potencia máxima de 11,5 kW). A
versión estándar achega 7
kW e 9 de pico.
A función eBoost achega un impulso adicional
para axilizar as manobras
de adiantamento. Este sistema permite aumentar a
velocidade máxima ata 105
km/h (95 km/h na versión
estándar) durante 30”.

antes, o lendario boxer de
2 cilindros proporciona
unha potente propulsión.
Segue tendo unha cilindrada de 1.254cc e xera
136cv. Grazas á tecnoloxía
ShiftCam para variar a distribución e a elevación das
válvulas no lado da admisión, ofrece unha gran potencia en toda a gama de
revolucións e unha marcha
suave e silenciosa.

Camisola MTB Winterfell
Os riders de MTB
xa teñen dispoñible a nova camisola Winterfell de Acerbis.
Unha prenda deseñada
especialmente para a comodidade dos usuarios
habituais ou esporádicos
de MTB.
É unha camisola de 230
gramos fabricada en 98%
poliéster e 2% elastano, de
tecido cálido, repelente á
auga, transpirable, absorbente da suor e de secado
rápido. O seu tecido microfresh ventilado e elástico
Slim-fit mellora o axuste
ao corpo e permite usala

con calquera tipo de proteccións por voluminosas
que estas sexan.
Dispoñible en cores azul/
negro, amarelo/gris e negro/verde. Prezo: 70 €.

Casco Flip FS 606
O novo Flip de
Acerbis, é un casco Adventure, que
igual vale para a súa utilización On como Off road. A
calota exterior está fabricada con resina termoplástica. Dispón de pantalla solar
integrada e accionable mediante un deslizador, xunto a outra pantalla exterior
na que se pode axustar un
Pinlock para evitar o enturbamento da mesma.
Tamén dispón dunha viseira para reducir o cegamento do sol.

O material interior é desmontable para facilitar o
seu lavado. Dispoñible en
cores negro, gris, amarelo,
branco, vermello/negro e
negro/gris. Prezo: 180 €.

LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
LEXUS
GALICIA-BREOGAN
S.L.
Ctra. de Camposancos,
141. Nave AUTOLUX
3 - Vigo - Pontevedra
- Tel. 986 203 320
Ctra. de
Coruña,288
Km. 36/38
- Tel.
264 246
Avda.
daslaMariñas,
- Perillo--Lugo
Oleiros
(A982
Coruña)
- Tel. 981 160 444
www.lexusauto.es/concesionarios/lexus-a-coruna
Ctra.
de Camposancos, 141. Nave 3 - Vigo - Pontevedra - Tel. 986 203 320
www.lexusauto.es/concesionarios/lexus-vigo
Ctra.
de la Coruña, Km. 36/38 - Lugo - Tel. 982 264 246
www.lexusauto.es/concesionarios/lexus-a-coruna
www.lexusauto.es/concesionarios/lexus-vigo
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Galicia

Xuntanza da Asociación
Galega do Hidróxeno
A Asociación Galega
do Hidróxeno (AGH2)
presentou a Galicia
como unha rexión estratéxica na transición enerxética,
ante a comisaria europea de
Cohesión e Reformas, Elisa
Ferreira, durante un encontro mantido hai unhas semanas na Universidade de Porto.
O presidente da entidade, José
Ramón Ferreiro quixo destacar o potencial da comunidade
nun contexto europeo complexo,“onde non só urxe a autonomía enerxética, senón tamén
o cumprimento coa Axenda
2030, que sostén o compromiso de reducir as emisións
contaminantes un 55% con
respecto a 1990”. Ferreiro incidiu na idoneidade de Galicia
para liderar a produción do hidróxeno verde (proveniente

de enerxías renovables), tanto polos seus recursos naturais
como por ser unha das primeiras rexións do Estado en producir enerxías limpas (75% do
consumo eléctrico actual).
O encontro produciuse
no marco da 3ª Edición do
Seminario Permanente sobre Transición Enerxética e
Industria (Spertus), que se celebrou na Universidade de Porto.
O evento, do que é fundador e
propulsor o xerente da AGH2
e catedrático de Física da USC,
Luís Miguel Varela, supón un
espazo de análise do papel de
España e Portugal como grandes produtores potenciais, no
que se aborda a exportación
de enerxía verde e estúdanse os principais proxectos de
colaboración.

Galicia, referencia en vehículos
non tripulados
O
vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía,
Industria e Innovacion,
Francisco Conde, salientou
no Parlamento que Galicia é xa
unha referencia nos vehículos
non tripulados, con 70 compañías dedicadas ao sector aeronáutico. Conde, que lembrou
que a Xunta leva cinco anos
traballando neste eido xunto
coas empresas e outras administracións, impulsando a colaboración público-privada e
a compra pública de innovación, subliñou que na primeira
etapa do Polo Aeroespacial de
Galicia xa se mobilizaron 164
millóns de euros.
Ademais, aceleráronse 24
empresas a través da Business
Factory Aero; e implicouse

a máis de 900 profesionais
e 50 empresas e centros de
coñecemento; desenvolvendo tamén 62 solucións innovadoras que xa están no
mercado. Nesta nova etapa,
asinaranse convenios con
Airbus, Babcock e Telespazio,
que dan continuidade ao traballo xa desenvolvido tamén
con Indra e Boeing. O obxectivo a través destes acordos é
alcanzar un investimento público-privado de 320 millóns
de euros ata 2026.
Segundo datos da UE, agárdase que o sector aeronáutico
alcance unha actividade económica vencellada aos vehículos non tripulados de 10.000
millóns de euros ao ano e uns
100.00 empregos en 2035.

Acordo do Grupo Breogán e Monbus Obradoiro
Unha tempada máis,
Grupo Breogán, distribuidor oficial de Lexus
para Galicia, será vehículo oficial e patrocinador do equipo
de baloncesto compostelán.
Grupo Breogán recibiu nas
súas instalacións de Lexus
A Coruña aos xogadores do
Obradoiro acompañados por
José Luís Mateo; director
xeral e deportivo, a Daniel
Agra; director de mercadotecnia e comercial e a Moncho
Fernández; adestrador do
Monbus Obradoiro. Pablo
Conde, director comercial de
Grupo Breogán, e o equipo de

Lexus Coruña recibíronnos para
mostrarlles de primeira man as
instalacións así como a gama
Lexus Electrified. O Grupo
Breogán fixo entrega dunha

frota de once novos Lexus UX
250h híbridos autorrecargables
ao primeiro persoal do equipo
e á directiva. Serán os encargados de comprobar e gozar das

melloras introducidas por Lexus
no seu popular SUV, como unha
conectividade multimedia mellorada e máis potencia.

TODOS

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

SÍGUENOS
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Rolls-Royce Spectre
O Spectre marcou
un antes e un despois para a historia de
Rolls-Royce. Que unha marca
mítica como Rolls Royce lance
un novo modelo xa é de seu
un acontecemento rechamante, pero se este é o primeiro
coche eléctrico de toda a súa
historia, cobra maior relevancia. A empresa comunicou que
xa dispuñan de “centos de reservas” meses antes da súa
presentación oficial. O RollsRoyce Spectre conta cun tren

motriz totalmente eléctrico
con 585cv de potencia e 900
Nm de par máximo. Iso permítelle realizar o 0 a 100 km/h en
apenas 4,5 segundos e alcanzar os 250 km/h. A compañía
non anunciou polo momento
a capacidade das súas baterías, pero afirman que poderá
realizar ata 520 quilómetros de
percorrido cunha soa carga.
O prezo de partida do RollsRoyce Spectre estará ao redor
dos 400.000 euros.

911 Carrera T
Porsche amplía a
gama 911 co deportivo lixeiro 911 Carrera
T. A letra "T" significa “Touring”
e describe aos modelos que
ofrecen unha experiencia de
condución pura, cun equipamento excepcionalmente deportivo. De serie, o 911 Carrera
T leva unha caixa de cambios
manual de sete velocidades
e, opcionalmente, está dispoñible cun cambio PDK de
dobre embrague e oito velocidades. Outra característica particular é que os asentos
traseiros se eliminan para reducir peso. Ademais, coa suspensión deportiva PASM, que
rebaixa a altura da carrozaría

10 milímetros, e un illamento
reducido, o novo 911 Carrera T
proporciona unhas sensacións
únicas ao volante. Ese tacto
séntese de forma especial en
estradas sinuosas de montaña,
onde tamén se pode escoitar
máis intensamente no interior
o son do boxer de seis cilindros.
Este Porsche sitúase entre o
911 Carrera e o 911 Carrera S.
Está propulsado polo motor básico, un biturbo de 385 cabalos
e 450 Nm de par motor, co que
logra acelerar de 0 a 100 km/h
en 4,5” e alcanza unha velocidade máxima de 291 km/h. Ao
equipamento de serie do 911
Carrera S con cambio manual
engádeselle o Porsche Torque

Vectoring (PTV) e un diferencial
autoblocante mecánico no eixo
traseiro. O 911 Carrera T tamén
incorpora o pack Sport Chrono
e o tren de rodaxe deportiva PASM (-10 mm), que son
un extra no Carrera de 385cv.
Mesmo se pode pedir coa dirección opcional no eixo traseiro, reservada normalmente
para o Carrera S e as versións
superiores. No equipamento

específico do “T” atopamos
as lamias Carrera S de cor gris
Titanio, de 20” diante e 21 detrás, con pneumáticos 245/35 e
305/30, respectivamente.
Chegará aos Centros Porsche
en febreiro de 2023. O prezo é
de 143.314 €, tanto para a versión con cambio manual como
para a que incorpora a transmisión PDK de dobre embrague.

e unha batalla de 2,69 m, ofrece unha gran habitabilidade,
como demostran os seus 188
mm de espazo para os xeonllos na segunda fila. Conta cun
amplo maleteiro de 536 litros,
que poden chegar aos 1.611 litros cos respaldos dos asentos
traseiros encartados. Segundo
acabados, os asentos envolventes poden estar realizados
en tres materiais, entre eles o
exclusivo Alcantara, e dispor
de calefacción e función de
masaxe. O aluminio está moi
presente no habitáculo, con
detalles no cadro de mandos e
os paneis das portas, asumindo todo o protagonismo en
elementos como as taloneiras
e os pedais. A 408 conta coa
última xeración do posto de

condución Peugeot i-Cockpit
coas funcións de axuda á condución máis avanzadas, apoiadas por 6 cámaras e 9 radares.
Entre o seu arsenal tecnolóxico destacan o Regulador de
Velocidade Adaptativo con
Función Stop & Go, o sistema
Night Vision, que permite detectar a presenza de peóns, ciclistas ou animais na calzada
antes de que os grupos ópticos os iluminen, o control de
ángulo morto de longo alcance (75 m) e a Alerta de Tráfico
Traseiro, que permite manobrar

e dar marcha atrás co maior nivel de seguridade.
Conta cunha gama de motores que destacan pola súa eficiencia. Na parte alta da oferta
aparecen as alternativas Plug-in
Hybrid, que desenvolven 225cv
e 180cv, respectivamente.
Xunto a elas, o innovador fastback do León incorpora un motor gasolina PureTech 130, de
eficacia probada. Dentro duns
meses sumará unha alternativa
100% eléctrica. O prezo parte
dos 33.350 €.

Novo Peugeot 408
O novo 408, é a aposta do León por ofrecer
un fastback para afianzar a súa presenza na parte alta
do segmento C. Este Peugeot
incorpora unhas icónicas lamias
de aliaxe de 20”, inconfundibles
grazas ao seu deseño xeométrico disruptivo. O frontal adopta
un aire harmónico e deportivo,
cunha calandra pintada na cor
da carrozaría e a presenza do
emblema da marca nas aletas
dianteiras.
De noite, a súa firma luminosa ofrece a máxima luminosidade por medio dos faros Full LED
Matrix Beam e os seus colmillos
LED no frontal e as súas luces
traseiras LED 3D que debuxan
as garras do León. Cunhas dimensións de 4,69 m de longo

Talleres

Sprint
Bosch Car Service

Talleres Bastón
· Reparación de Cambios automáticos
· Adaptación de vehículos para discapacitados
Salvadas, 23
· Mecánica de mantenimiento
15705 SANTIAGO
· Electricidad
(A Coruña)
· Encendido
Tel.: 981 58 56 27
· Carrocería
t. baston@bosch-bcs.com
· Frenos, ABS, ESP
baston@adgruporegueira.es
· Mecánica motot

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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O Lexus UX 2023, introduce melloras importantes
O novo Lexus UX
2023 presenta melloras adicionais que foron introducidas para reforzar o
atractivo do UX. Así, atendéronse numerosas características
para mellorar as dúas versións
deste SUV compacto de gama
alta: o UX 250h híbrido e o UX
300e totalmente eléctrico.
Os dous modelos UX contan
agora cun mellorado sistema
multimedia con maior conectividade, máis rápido e fácil de
manexar e con pantallas táctiles máis grandes, de 8 e 12 polgadas. O UX ofrece ademais
novas opcións de tapizaría e
un sistema mellorado de seguridade: o Lexus Safety System +.

O UX 300e, o primeiro modelo totalmente eléctrico de Lexus
que se lanzou ao mercado hai
dous anos, estrea un novo sistema de batería que incrementa a
autonomía do vehículo en máis
dun 40%, ata alcanzar o 450 km.
Ademais, os diversos cambios
introducidos nalgúns detalles
da carrozaría e do chasis melloran a experiencia da condución
e elevan o nivel de sofisticación
do vehículo, ambos, selos distintivos da familia dos Lexus UX.
Pola súa banda, o UX 250h
atópase xa dispoñible con
novas opcións de cor e pintura bitón para a carrozaría
nos acabados F Design e F
Sport, que inclúen elementos

de deseño personalizados
e no caso de F Sport conta
con AVs (Suspensión Variable
Adaptativa) de serie.
As primeiras unidades do UX
250h chegaron aos Centros

Autorizados Lexus en outubro; no caso das unidades do
UX 300e MY23 a partir de verán de 2023.

un vehículo eléctrico lixeiro de
clase L7e de dúas prazas, con
ata 230 km de autonomía, unha
velocidade de 90 km/h e unha
capacidade de maleteiro de
230 litros. O vehículo foi deseñado especificamente para
áreas urbanas e foi recoñecido
con numerosos premios. Máis
de 35.000 clientes xa reservaron un Microlino. As primeiras
entregas dunha edición limitada denominada “Pioneer Series”
xa comezaron en Suíza. As primeiras entregas en Alemaña e

España terán lugar a principios
de 2023.
Astara é unha innovadora
compañía global con presenza en 17 países, 3 continentes
e con 3.000 empregados de 25

nacionalidades, que evolucionou dende a distribución de
automóbiles cara a unha ampla
carteira de produtos e servizos
relacionados coa mobilidade.

outórganlle un novo look. A
versión diésel, ademais, monta
lamias de aliaxe de vinte polgadas acabadas en negro.
Esta novo versión está dispoñible co tres motorizacións da gama Sorento (diésel
“Smartstream” de última xeración e 194cv, híbrida de 230cv
e híbrida enchufable de 265cv)
e en catro cores: negro perlado Aurora, branco perlado
neve, gris metalizado e grafito
platino.
Esta edición tamén conta
cunha cámara de asistencia
ao estacionamento (Rear View
Monitor RVM) con asistente
para evitar colisións en marcha
atrás (Reverse Parking CollisionAvoidance Assist PCA), Alerta
de Tráfico Traseiro (Rear

Cros-traffic Collision-avoidance
Assist RCCA) e o Sistema de estacionamento remoto con
chave (Remote Smart Parking
Assist RSPA) da compañía.

Micro e Astara unen forzas
Astara, líder mundial en mobilidade e
distribución de automóbiles, asinou unha alianza
estratéxica con Micro, para distribuír o Microlino en Alemaña
e en España e liderar a oferta
de micro mobilidade nestes
países. Cun deseño persoal entre unha moto e un automóbil
Microlino poderá desenvolver
todo o seu potencial facendo
uso de todas as ferramentas dixitais, de mobilidade e de distribución de Astara. O Microlino é

Sorento Black Edition
Kia presentou a versión especial Black
Edition do Sorento,
que presume dunha sofisticada imaxe exterior, con atractivos detalles exteriores en negro
brillante. O novo Sorento Black
Edition tamén ofrece novidades no interior e un equipamento especial, con numerosos
elementos de seguridade e de
confort.
O Sorento Black Edition mantén o seu elegante e moderno deseño crossover, baseado
no concepto "atrevido refinamento". Os exclusivos detalles
exteriores en negro brillante
(moldura da grella, raís do teito e espellos retrovisores), xunto aos cromados das xanelas en
cor escura e os estribos laterais
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Novos Porsche 718 Style Edition
Cores refrescantes e
packs con harmoniosos contrastes caracterizan aos novos deportivos
718 Boxster Style Edition e
718 Cayman Style Edition. Os
modelos con motor central
sempre representaron a combinación perfecta entre o pracer de conducir e a practicidade
para a vida cotiá. Coa serie Style
Edition, Porsche presenta agora unha variante exclusiva para
os clientes que dan especial importancia a un deseño característico para o seu vehículo.
Un exemplo diso apreciámolo
coa cor exterior Ruby Star Neo,
unha interpretación moderna
do Ruby Star que podiamos

atopar no lendario Porsche 911
Carrera RS da xeración 964.
O grupo propulsor e o chasis
son idénticos nos dous modelos Style Edition. Ambos baséanse nas versións básicas do
718 Boxster e do 718 Cayman
co motor boxer de 2.0 litros e
300 cabalos, colocado detrás
dos asentos. O catro cilindros
turboalimentado xera 380 Nm
de par máximo e, coa caixa
de cambios manual de seis
marchas que incorpora de serie, permite que os 718 Style
Edition aceleren de 0 a 100
km/h en 5,1” (con opción PDK
de sete marchas: 4,7). Ambos
alcanzan unha velocidade de
275 km/h.

Prezos

718 Boxster Style Edition cambio manual
718 Boxster Style Edition cambio PDK
718 Cayman Style Edition cambio manual
718 Cayman Style Edition cambio PDK

79.985 €
83.209 €
77.677 €
80.901 €

GR Supra GT4 EVO 203, un Toyota de carreiras
Toyota Gazoo Racing
lanzou un novo modelo de competición
GR Supra GT4 para a tempada 2023, que ofrece melloras en termos de freada, tacto
de condución e rendemento
do motor. Para iso, valeuse en
gran medida, das achegas de
pilotos para mellorar este vehículo, que xa é campión en tres
rexións: Xapón, USA e Europa,
e que subiu ao podio en máis
de 100 ocasións.
Dende a súa primeira tempada completa de competición,
en 2020, máis de 50 unidades
do GR Supra GT4 participaron
en carreiras por todo o mundo, conseguindo vitorias en 11

campionatos GT4 nacionais e
internacionais.
Grazas ao deseño mellorado
do sistema de freos, os novos
axustes do ABS, a máis moderna tecnoloxía de amortiguación
KW e unha nova especificación
de barra estabilizadora, este
Toyota ofrecerá un mellor tacto
de condución e unha maior velocidade nas curvas, segundo o
fabricante. Os pilotos van poder
conseguir mellores tempos por
volta grazas á maior potencia e
á curva de par optimizada do
motor 3.0 de seis cilindros con
turbocompresor, que incorpora
unha refrixeración máis eficaz.
Debutará na competición
en xaneiro nas 24 Horas de

Daytona. Xa se poden realizar
pedidos do GR Supra GT4 EVO,
e tamén se poñerá un kit de
mellora ao dispor dos clientes

do GR Supra GT4. O prezo dun
GR Supra GT4 EVO a punto para
a competición é de 186 000 euros (sen impostos).

20 km ou o que dea de si a batería (ata 55 km WLTP), sen ter
que preocuparse de se queda
autonomía suficiente para cubrir esa parte do traxecto. Estes

quilómetros “cero emisións”
permiten gozar das vantaxes
da etiqueta “0” da DXT. O prezo
(Feel Pack) é de 38.241 €.

Novo Citroën C5 Aircross Plug-In
Hybrid o novo C5
Aircross Plug-In Hybrid
abre á electrificación a
novos usuarios coa chegada
dunha nova versión de 180cv,
dispoñible nos acabados Feel
Pack e C-Series.
No interior, gañan a ergonomía e o confort. A nova pantalla táctil de 10” parece flotar
sobre o cadro de mandos, mentres que os mandos do climatizador sitúanse nunha posición
elevada, o que permite axustar
a temperatura do habitáculo
sen ter que apartar a vista da
estrada.

A nova cadea de tracción
Plug-In Hybrid 180 distínguese polas súas prestacións e o
seu agrado de condución ao
sumar a potencia dun motor
gasolina PureTech 150, un propulsor eléctrico de 81,2 kW e
unha caixa de cambios automática ë-EAT8, que entregan,
conxuntamente, unha potencia
de 180cv. A súa función “ë-Save”
permite reservar autonomía
eléctrica para activala cando
sexa necesario, por exemplo,
en zonas de cero emisións, coa
posibilidade de gardar enerxía
suficiente para percorrer 10 km,
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Volvo EX90
O novo EX90 supón
o comezo dunha nova
era para Volvo, na que
puxo claramente rumbo cara
a un futuro totalmente eléctrico. Comezando co EX90,
Volvo presentará un novo modelo 100% eléctrico cada ano.
O obxectivo desta marca para
2030 é vender unicamente vehículos totalmente eléctricos.
O EX90 comezará a fabricarse
en Estados Unidos a partir do
ano que vén e máis adiante tamén en China.
Cunha base tecnolóxica totalmente eléctrica desenvolvida

internamente, o Volvo EX90 é
perfecto para un estilo de vida
familiar máis sostible. Ofrece
ata 600 quilómetros de autonomía sen emisións de gases
de escape cunha soa carga
(WLTP), e cárgase dun 10% ao
80% en menos de 30 minutos.
O seu hardware está preparado para a condución autónoma do futuro.
A versión de dous motores
con tracción integral dispoñible inicialmente está alimentada por unha batería de 111
kWh e dous motores eléctricos
de imáns permanentes que, en

Prezos

Novo MG HS
Cun imparable aumento de vendas, MG
segue dando pasos
na expansión da súa gama de
modelos. O nuevo MG HS 1.5
Turbo leva a mobilidade ao
alcance de todos os condutores, cun competitivo prezo,
que parte dos 22.990 euros, e
que lle converte no SUV cun
das mellores relacións calidade/prezo do seu segmento.
Este SUV medio incorpora
unha moderna mecánica de

conxunto, proporcionan 517cv
e 910 Nm de par.
O Volvo EX90 contén aproximadamente un 15% de aceiro
reciclado, un 25% de aluminio
reciclado e 48 kg de plásticos
reciclados e materiais de base
biolóxica, o que equivale practicamente ao 15% do plástico
que se utiliza no vehículo, o nivel máis alto que se alcanzou
en ningún Volvo ata a data.

gasolina 1.5 Turbo GDI, que
entrega 162cv e 250 Nm.
O novo MG HS ofrécese
con dous niveis de acabado (Comfort e Luxury) e con
caixa de cambios manual de
seis velocidades ou automática de dobre embrague de
sete velocidades. Está dispoñible con entrega inmediata,
en cores Vermello diamante,
Azul Brighton, Branco Dover,
Negro perlado e Prata medalla.

MG HS 1.5 Turbo Comfort MT
MG HS 1.5 Turbo Luxury MT
MG HS 1.5 Turbo Comfort Aut
MG HS 1.5 Turbo Luxury Aut
* Prezo con financiamento.

Este é o primeiro automóbil
que sae das fábricas de Volvo
con todo o hardware necesario para a carga bidireccional.
Trátase dunha tecnoloxía que
permite utilizar a batería do vehículo como fonte de enerxía
adicional, por exemplo, para
usala en casa noutros dispositivos ou nun segundo Volvo
eléctrico.

26.590 € (22.990 € *)
29.390 € (25.390 € *)
28.590 € (24.590 € *)
31.390 € (27.390 € *)

Novo DS 7
O carácter do novo
DS 7 está marcado por
cambios significativos
tanto na parte dianteira como
na traseira.
O novo frontal destaca con liñas máis incisivas que cambian
o equilibrio de cada elemento.
A firma lumínica ten agora un
aspecto aínda máis expresiva.
A combinación dos novos e
estilizados faros dianteiros DS
Pixel LED Vision 3.0 e as luces
diúrnas DS Lixeiro Veil é fluída
e ten o espírito da alta costura.
Os DS Wings redeseñáronse
cunha gama de cores dependendo do modelo. A grella é
máis ancha e está realzada con
sutís detalles en punta de diamante e rematouse cun faldón
completamente redeseñado.
As luces traseiras LED máis
finas con forma de escamas
e efecto vórtice, tamén se
redeseñaron cun acabado

metálico escuro. O portón traseiro e a placa, reelaboráronse
con liñas máis nítidas, mentres
que o nome "DS Automobiles"
agora destaca na parte traseira do novo DS 7 visualmente
máis ancho.
As lamias contribúen a dar
un carácter dinámico ao DS
7. Equipadas con insercións,
as novas lamias Edinburgh e
Silverstone de 19 polgadas
melloran a eficiencia aerodinámica. As novas lamias Brooklyn
de 21”, cun deseño técnico esculpido, só están dispoñibles
no DS 7 E-TENSE 360 4x4.
Ofrécense seis cores: os novo
Lacquered Grey e Azul Zafiro
que complementan o metalizado Gris Platino, así como
as cores perladas: Negro
Perla, Crystal Pearl e Branco
Nacarado.
A gama conta con 5 niveis
de equipamento con liñas

diferenciadas: por unha banda, Bastille, Rivoli e Opéra, e
por outra Performance Line
e Performance Line +. Os acabados gañan equipamento de
serie adicional, cunha simplificación no número de opcións.
A Edición Limitada A Première
só está dispoñible na versión
E-TENSE 360 4x4.
Hai dispoñibles catro
motorizacións, incluídos tres híbridos enchufables
E-TENSE. A tecnoloxía E-TENSE
constitúe a maior
parte da gama do
novo DS 7 con versións de dúas rodas

motrices de 225cv, catro rodas
motrices de 300cv e catro rodas motrices de 360cv.
Tamén conta cun motor diésel BlueHDi 130 con caixa de
cambios automática de 8 velocidades. Cun turbo de xeometría variable e inxección directa
de alta presión.

Prezos
DS 7 BlueHDi 130 Automático BASTILLE
DS 7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE
DS 7 E-TENSE 300 4x4 RIVOLI
DS 7 E-TENSE 360 4x4 A PREMIÈRE

42.800 €
52.600 €
60.500 €
75.250 €

Axenda

Sprint

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Esp ecialidad en Motos de Trial
Avda. de Cepeda Oza - C.P. 15886 Teo - A Coruña
Telf.: 981 80 70 27 - Telf/Fax: 981 80 67 46 - Movil: 696 62 72
Moto93@telefonica.net
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Talleres
Obxectivo dunha actividade empresarial

Aumentar o resultado económico do taller
■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | Texto

Nestes tempos difíciles, nesta contorna cambiante (por
dicilo de forma suave), onde
todos os elementos parecen
ir en contra nosa, cada día que
pasa, día que máis seguro estou de que habemos de ter
unha ampla visión empresarial se queremos seguir situados no mercado.
Todas as nosas accións deberían estar dirixidas a que o
resultado final medre e mellore. Para iso unha formula
útil é investir todos os esforzos como empresarios en optimizar a nosa organización, a
través dunha xestión moi depurada e optimizando todas
os recursos dispoñibles.

É básico ter definidos uns
procedementos de traballo; esta definición de procedementos é “xestión e
organización”. E habemos de
definilos para todos os nosos
procesos.
O proceso empeza e acaba
no cliente, por tanto empezaremos pola recepción. Tomar
os datos unha soa vez e realizar un diagnóstico preciso
co fin de que a orde de reparación entre en taller con
tempos, materiais e solución
definidos.

Un exemplo, se un maître
dun restaurante non toma correctamente a comanda dos
comensais, por moi ben que
o chef cociñe non obterá satisfacción do cliente xa que preparará un prato que este non
pediu e o que solicitou non se
cociñou.

Software, tempo e
procedementos
No anterior artigo falaba dos
procedementos de traballo e o
saber dicir que “non”.

Xestión e organización
Desta volta apuntarei un dos
puntos crave:

Hai talleres
que ao non ter claro
que venden tempo,
desperdician unha
chea del tirando de
orgullo
Ben, á primeira! Calidade de
reparación e do servizo.

Unha moto simpática de 125cc
A MSX125 (coñecida como a ‘Grom’
en Xapón e EEUU)
é a moto máis simpática de
Honda. Na súa primeira tempada de vendas, a MSX125
uniuse á CBF125 na clasificación das 5 motocicletas
de 125cc máis vendidas en
Europa.
Despois de seis anos de
éxito e diversas evolucións
menores de estilo, cun ollo
posto na nova onda de novos motoristas, en 2021
unha nova MSX125 chegou ás rúas de Europa cun

enfoque aínda máis atractivo e un novo nome: a
MSX125 Grom.
Para o modelo 2023, hai
dispoñibles dúas novas
cores para esta pequena
máquina. O cadro de instrumentos LCD foi actualizado
para incluír un contarrevolucións e un indicador de posición do cambio.
A Grom leva un motor de
125cc, dúas válvulas e refrixeración por aire utiliza un
diámetro de 50mm e unha
carreira de 63,1mm, con relación de compresión de

10:1. A potencia máxima de
7,2 kW chega a 7.250 rpm,
cun par máximo de 10,5 Nm
a 5.500 rpm. A caixa de cambios de cinco velocidades
aumenta a funcionalidade
e permite unha velocidade
máxima de 94 km/h.

Sobre o primeiro é curioso
detectar que todos os talleres
teñen procedementos de traballos técnicos. Como as instrucións de desmonte, pares
de aperte… que todos atopan
nos diferentes softwares técnicos de apoio. E se algo non
se atopa chámase á asistencia
técnica e eles danche o soporte necesario.
Pois aínda así, hai moitos talleres que ao non ter claro que
venden tempo, desperdician
unha chea tirando de orgullo
“isto sácoo eu polos meus (póñase aquí algo viril)”. E si, resólveno, evidentemente, pero
á conta dunha rendibilidade
negativa.
Co resto dos procesos non
técnicos ter definidos o “que”,
o “quen”, o “como” e o “cando”
é clave, tanto para a calidade
da reparación, a rendibilidade
e en definitiva a mellora da calidade de servizo do cliente.
Como repetín nestas páxinas de SPRINT MOTOR nalgunha ocasión, se o mecánico
non evoluciona a empresario
da reparación o seu negocio
irá perdendo rendibilidade. No
meu anterior artigo dei algúns
consellos sobre que procesos
requiren de procedementos,
algo básico para o bo funcionamento e a rendibilidade
dun taller.
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Novo Seat León 1.5 TSI 130cv FR

Novo Audi e-tron
Co Audi e-tron o
fabricante premium
entrou na era da
electromobilidade en 2018.
Agora os cambios de deseño, especialmente significativos na parte dianteira,
outorgan ao novo modelo
unha aparencia máis moderna e refinada.
Cunha lonxitude de 4,915
metros, unha anchura de
1,937 e unha altura de 1,619
para o Sportback (1,633 m
no caso do SUV), o Q8 e-tron
ofrece unha grande habitabilidade. A carrozaría dos SQ8 etron e SQ8 Sportback e-tron
é 2 mm máis baixa e 39 máis
ancha. A capacidade do maleteiro alcanza os 569 litros para
o SUV e 529 no Sportback;
ambos contan cun espazo
de almacenamento adicional de 62 litros baixo o capó
dianteiro.

Para ambas carrozarías pódese elixir entre tres variantes
de propulsión con tracción total eléctrica. O Q8 50 e-tron
conta cun motor no eixo dianteiro e outro no traseiro que
xeran unha potencia de sistema de 250 kW en modo
boost. A autonomía WLTP é
de ata 486 km para o SUV; e
de ata 501 no Sportback.
Tamén con dous motores, a
potencia no Q8 55 e-tron alcanza os 300 kW. A autonomía WLTP neste caso é de ata
575 km para o SUV, e de ata
595 km para o Sportback.
As versións tope de gama
son o SQ8 e-tron e o SQ8
Sportback e-tron, propulsadas por tres motores que ofrecen unha potencia de sistema
de 370 kW. A autonomía nos
modelos S é de ata 465 km
para o SUV e de ata 483 km
no Sportback.

A gama do León
actualízase
para
adaptarse á demanda do mercado. Así, xa está
dispoñible co motor 1.5 TSI
130cv xunto ao acabado
deportivo FR. A oferta de
motores desta potencia atópase en fase de crecemento
nos pedidos de cliente que
representan o groso das matriculacións no segmento
compacto. Concretamente,
a maior porcentaxe de pedidos solicitados correspóndense co rango de potencias
entre 120 e 129 cabalos;
onde nos compactos de
cinco portas representan
un 28%, e entre os compactos familiares case un 33. En

canto ao equipamento de
serie, o León destaca polo
seu avultado nivel tecnolóxico dende o acabado de
acceso. Así mesmo, os diferentes paquetes ofertados
(XS, XM, XL e, só no FR con
cambio DSG, tamén o XXL),
completan a ampla oferta de
equipamento engadindo un
gran número de elementos,
cunha gran vantaxe económica para o cliente. Cabe
destacar a tecnoloxía ofertada en canto a seguridade
e conectividade do modelo.
O Seat León ofrécese con
ata cinco tipos diferentes de
propulsores, con etiquetas
ambientais C, ECO e CERO
emisións.

Nova gama Abarth
Configurar un exclusivo Abarth é agora máis
doado ca nunca, grazas
á nova experiencia cliente intuitiva e innovadora da marca.
A nova gama Abarth foi optimizada segundo a estratexia
de "facilidade e satisfacción do
cliente". Só se necesitan uns minutos para crear un Abarth a
medida, segundo as necesidades e os gustos persoais.
Cada un pode elixir o seu nivel
de adrenalina cuns 165cv Abarth
595 ou uns 180cv Abarth 695.
Ambas versións ofrecen un gran
rendemento, un son deportivo

e un estilo atrevido. Logo pódese elixir entre dous espíritos,
Turismo ou Competizione, que
están dispoñibles cos dous motores e en versións hatchback e
convertible.
O Turismo conta con asentos
de coiro negro, rodas de aliaxe
de 17 polgadas Turismo e o logo
de Turismo. Por outra banda, o
Competizione conta con asentos Sabelt Carbon, rodas de
aliaxe Competizione de 17" e o
logo Competizione.
Tras este primeiro paso, pódese configurar unha versión

❱❱
As vendas de coches eléctricos nos países con
maiores ingresos de Europa
(Alemaña, Suíza, Francia, Países Baixos, Reino Unido…) representan, en conxunto, máis
do 66% do total das que se
realizan no continente. Nes-

tes países a cota dos eléctricos representa un 15%, mentres que nos países do sur,
con ingresos inferiores, é dun
3,8.
❱❱
Volvo Trucks lanzou
ao mercado a súa nova gama
de camións totalmente eléc-

personalizada grazas aos dous
packs:
Tech: deseñado para quen
buscan equipamentos hi-tech,
inclúe un navegador de 7" e climatización automática.
Comfort: deseñado para aqueles que buscan detalles premium

que lles fagan destacar, conta
cun sistema de audio Beats e
faros de xenon.
Para terminar a configuración pódese elixir a cor Orange
Racing creada a partir da combinación dos icónicos amarelo
e vermello da marca.

BREVES
tricos, que abarca dende modelos de 16 ata as 44 toneladas e que se enmarcan na
estratexia da marca para descarbonizar o transporte de
mercadorías.
❱❱
O grupo de concesionarios Quadis vendeu por

2,8 millóns de euros unha edición limitada do Lamborghini
Countach LPI 800-4 que rende homenaxe ao Countach
orixinal 50 anos despois da
súa presentación en Xenebra.
O comprador levará o vehículo a Portugal.
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Presentación
Mercedes-AMG EQE SUV
AMG electrifícase ao grande

■ BRAIS GARCÍA | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

O modelo que traemos a
estas páxinas, o MercedesAMG EQE SUV, é o primeiro todocamiño totalmente
eléctrico da marca de automóbiles alemá. O seu
interior variable e o seu
concepto de condución
orientado ás prestacións,
fano o vehículo eléctrico máis versátil da carteira deste fabricante. Mais
non todo é deportividade e “performance” tamén
ofrece un xeneroso espazo para os pasaxeiros e a
equipaxe.
Este SUV eléctrico está
baseado na plataforma
de Mercedes-EQ. Os seus
dous potentes motores
eléctricos e a súa tracción
integral totalmente variable constitúen a base
deste AMG. Ademais, os

enxeñeiros desenvolveron
moitos outros parámetros
de forma independente.
Entre eles atópanse a suspensión pneumática AMG
Ride Control+ con sistema
de amortecedores de axuste adaptativo, a dirección
do eixo traseiro e o AMG
Active Ride Control, un

Incorpora
dous motores
eléctricos, cunha
potencia total de
ata 687cv
sistema de estabilización
do balanceo específico de
AMG. A isto hai que engadir
o AMG Sound Experience.
Hai dúas variantes dispoñibles do novo todocamiño de altas prestacións: O
modelo básico Mercedes

Este é o primeiro SUV "performance" totalmente eléctrico de Mercedes-AMG

AMG EQE 43 4MATIC (consumo combinado WLTP:
25,1-22,0 kWh/100 km) e o
aínda máis deportivo AMG
EQE 53 4MATIC+ (consumo
combinado WLTP: 27,822,6 kWh/100 km).

Exterior con
personalidade AMG
O deseño exterior caracterízase por superficies xenerosamente modeladas,
xuntas reducidas e transicións sen fisuras. Moitos
elementos característicos
de AMG garanten un alto
valor de recoñecemento da
marca. Isto inclúe a calandra
do radiador Black-Panel específica de AMG con puntais
verticais cromados estampados en quente, a estrela de Mercedes integrada
e as letras "AMG". Unha novidade é o distintivo específico da marca no capó co

emblema AMG en lugar da
estrela de Mercedes. Outra
característica do frontal é
o faldón dianteiro específico de AMG, pintado na cor
da carrozaría, coa A en negro de alto brillo e molduras cromadas. Este mesmo
deseño ostenta o splitter
frontal en negro de alto brillo con elemento de adorno
en cromo e flics e perfís nas
tomas de aire non funcionais. Os difusores de aire a
ambos lados en negro brillante permiten o chamado efecto Air Curtain, que
guía o aire ao redor das rodas dianteiras de forma aerodinámica. Os faros Dixital
Lixeiro de serie dispoñen
dunha proxección específica de AMG ao abrir e pechar
o vehículo.
Monta unhas lamias de
aliaxe lixeira AMG optimizadas aerodinamicamente de 21 ó 22 polgadas. O
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faldón traseiro na cor da
carrozaría con difusor aerodinámico optimizado e aletas lonxitudinais, así como
as luces traseiras en deseño
Helix, completan o aspecto
dinámico.

Interior deportivo
Tamén no habitáculo predominan os elementos de
estilo AMG. Os novos modelos recrean para os seus
ocupantes un ambiente deportivo, froito entre outros
dos asentos con deseño individual dos módulos de
acolchado e tapizados especiais en símil de coiro Artico
con microfibra Microcut e
costuras de adorno en cor
vermella. Como opción ofrécense tapizados en napa
para os asentos, tamén con
deseño individual dos módulos de acolchado AMG.
Ademais, o distintivo AMG
nos respaldos dos asentos
dianteiros e os emblemas
AMG en relevo nos repousacabezas dianteiros subliñan a identidade da marca.
A isto engádense numerosos detalles que subliñan o
estilo individual do espazo
interior:
•
Paneis centrais das
portas e transición entre a
consola central e o taboleiro
de instrumentos en microfibra Microcut de cor negra con costura de adorno
vermella.
•
Volante
AMG
Performance de coiro napa,
coa parte inferior aplanada,

perforado na zona de agarre
con levas de aluminio de cor
prateada para o axuste de
distintos niveis de recuperación, e teclas do volante de
serie para a asignación individual dos axustes específicos do vehículo.
•
Pedais deportivos
AMG, alfombras AMG e listóns dos limiares das portas coa inscrición "AMG"
(iluminados con cuberta
intercambiable).
O
volante
AMG
Performance co rechamante deseño de radios dobres
e as superficies táctiles integradas sen solución de continuidade combina estética
con lixeireza. O aro do volante con sección inferior
aplanada forrado en napa
pode calefactarse opcionalmente. As teclas AMG agregadas de serie no volante
incorporan visualizadores
brillantes. Con estas teclas

Ten
tracción total
totalmente variable
e suspensión
pneumática AMG
de serie
poden controlarse importantes funcións de condución e os programas de
condución sen necesidade
de separar as mans do volante. É posible seleccionar
directamente numerosos

parámetros. Os menús na
tecla esquerda do volante
poden completarse, substituírse ou reducirse de forma
individual.

Concepto de propulsión
eléctrica AMG
Estes dous novos modelos contan cun concepto
de propulsión optimizado
dende o punto de vista das
prestacións con dous motores eléctricos. A potente
cadea cinemática eléctrica
(eATS), formada por un motor no eixo dianteiro e outro no traseiro, fai posible
ademais unha tracción integral completamente variable, que converte de forma
ideal a forza de propulsión
en prestacións en calquera situación de condución.
A escala de potencia abarca dende os 476 cabalos do
EQE 43 4MATIC ata os 687 do
EQE 53 4MATIC+ co paquete
opcional AMG Dynamic Plus
con función de boost. O par
máximo desenvolvido é de
858 a 1.000 Nm.
Os motores eléctricos son
grupos síncronos de excitación permanente (PSM). Os
propulsores distínguense
por un balance ideal entre
potencia elevada, rendemento enerxético e confort
acústico. Os motores eléctricos do EQE 43 4MATIC
SUV traballan cun equipo
de mando e unha harmonización específicos de AMG.
O SUV EQE 53 4MATIC+
utiliza motores eléctricos

específicos de AMG con
bobinas adaptadas, outros
paquetes de placas, correntes máis altas e investidores adaptados. Isto permite
operar cunha maior velocidade do motor e, por conseguinte, unha potencia aínda
maior, algo que se aprecia
especialmente na súa capacidade de aceleración e
na velocidade máxima que
pode alcanzar o vehículo.
O motor eléctrico instalado no eixo traseiro
desenvolve un nivel especialmente alto de potencia
grazas ao seu concepto de
seis fases, baseado en dúas
bobinas de tres fases cada
unha. O estátor con devanado de arrastre prové un
campo magnético especialmente intenso.

Tracción integral
completamente
variable
A forza dos motores convértese en prestacións por
medio da propulsión integral completamente variable 4MATIC (EQE 43) ou
4MATIC+ (EQE 53) incorporada de serie. A diferenza
do habitual ata o de agora, o “+” na denominación
4MATIC+ non fai referencia
soamente á tracción integral completamente variable (que incorporan ambos
modelos), senón tamén ao
aumento xeral da potencia
e o dinamismo que ofrece
o EQE 53. O sistema distribúe o par de propulsión
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ás súas preferencias. Isto é posible grazas aos cinco programas de condución “Calzada
esvaradía”, “Comfort”, “Sport”,
“Sport+” e “Individual”. Os
programas cobren un amplo
espectro de axustes, dende
un confort elevado ata un carácter marcadamente deportivo. Parámetros importantes
como as características de

Os
programas de
condución cobren
un amplo espectro
de axustes

O exterior e o interior levan o selo inconfundible de AMG

en ambos modelos entre o
eixo dianteiro e o traseiro de
forma variable e progresiva
en función da situación de
condución.
En comparación cunha
tracción integral mecánica, o
sistema eléctrico específico
permite unha reacción aínda
máis rápida ás circunstancias
de operación. O par motor
compróbase 160 veces por
segundo e axústase se é necesario. A distribución do par
entre ambos eixes regúlase
en función do programa de
condución seleccionado. O

programa “Comfort” está optimizado para lograr a máxima
eficiencia, mentres que nos
modos “Sport” e “Sport+” auméntase a proporción de forza motriz entregada ao eixo
traseiro co fin de permitir un
maior dinamismo transversal.

Programas de condución
AMG Dynamic Select
O condutor pode modificar
as propiedades de condución
sen máis que premer un botón, co fin de adaptalas á situación en cada momento ou

condución e rendemento, os
axustes do tren de rodaxe,
AMG Dynamics con, entre
outras cousas, as características do par da dirección, e
AMG Sound Experience modifícanse para adaptarse
ao programa de condución
seleccionado. A potencia
máxima de propulsión está
dispoñible no programa de
condución Sport+, ou ben
en todos os programas se se
activa o kick-down. Nos programas de condución (agás o
Sport+) adáptase a potencia

máxima para incrementar a
eficiencia e reducir o consumo.
O condutor pode preseleccionar o reaxuste básico do
tren de rodaxe elixindo un dos
programas de condución AMG
Dynamic Select. Basta con premer un botón para variar o
comportamento do vehículo,
dende máximo dinamismo no
modo “Sport+” ata condución
serena a velocidade de cruceiro no modo “Comfort”. Ao
mesmo tempo, é posible accionar un premedor específico
para variar o reaxuste en tres
niveis con independencia dos
programas de condución.
En función do programa
de condución seleccionado,
a unidade central de mando
da propulsión activa diferentes estratexias de redución da
potencia máxima e de refrixeración. Nos modos “Sport” e
“Sport+” accionase antes o sistema de refrixeración do motor e increméntase a potencia
de refrixeración co fin de poder manter durante máis tempo a potencia autorizada.
O condutor ten a posibilidade de incrementar o pracer
de condución (por exemplo,
en circuítos pechados ao público), activando a función ESP
OFF.

SUV EQE 43 4MATIC

SUV EQE 53 4MATIC+

Calzada esvaradía

50% de potencia (=175 kW)

50% de potencia (=230 kW)

Comfort

85% de potencia (=300 kW)

80% de potencia (=368 kW)

Sport

90% de potencia (=325 kW)

90% de potencia (=414 kW)

Sport+

100% de potencia (=350 kW)

100% de potencia (=460 kW)

Race Start sen función de boost

100% de potencia (=350 kW)

100% de potencia (=460 kW)

Race Start con función de boost (incluída no
paquete AMG Dynamic Plus)

non dispoñible

110% de potencia (=505 kW)

Autonomía (WLTP)

431–488 km

375-470 km
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Audi RS 3 Performance Edition

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotografía

En Audi xuntar as letras “R”
e “S” é falar de prestacións,
deportividade e exclusividade. Porque as siglas RS son
distinción con maiúsculas
das mellores sensacións dos
vehículos da marca dos catro aros. Agora lanza o RS 3
Performance Edition unha
auténtica besta disfrazada
de coche júnior.
O RS 3 Performance
Edition é o modelo compacto máis deportivo de Audi
Sport. Desenvolvido para
proporcionar as máximas
prestacións, esta edición especial ofrece unha potencia
de 407 cabalos (299 Kw) e alcanza unha velocidade máxima de 300 km/h. Ademais de
sistemas de alta tecnoloxía
como o RS Torque Splitter
e os freos carbocerámicos,
conta con asentos backet
RS para unha suxeición lateral optimizada e numerosos elementos de deseño
exclusivos.

Coa terceira xeración do
Audi RS 3 Sportback e a segunda do RS 3 Sedan, as altas prestacións alcanzaron
un novo nivel no segmento compacto. Agora, Audi
Sport GmbH lanza o RS 3
Performance Edition, unha
edición limitada a 300 unidades que supón a cúspide da
súa serie, tanto técnica como
visualmente. Dispoñible
como Sportback e Sedan a
nivel mundial (en España só
se comerciará con carrozaría Sportback), este deportivo garante a diversión e a
emoción ao volante en todo
momento.

Un potente 5 cilindros
turboalimentado
O RS 3 Performance
Edition é máis potente e
máis rápido que calquera
RS 3 anterior. É o primeiro
vehículo do seu segmento
que alcanza unha velocidade máxima de 300 km/h, o
que supón 10 km/h máis que
a versión estándar equipada

co paquete RS dynamic plus.
Ademais, o galardoado motor turbo de cinco cilindros,
co seu característico son, entrega agora 407cv a un réxime 100 rpm superior, entre
5.700 e 7.000 rpm. A curva de par tamén presenta

O sistema de escape deportivo RS de serie, cun silenciador central modificado
e saídas con embelecedores
ovalados de cor negra brillante, proporciona un son
rotundo.

O motor
turbo de 5 cilindros
eleva a potencia ata
407cv

Unha caída negativa das
rodas, trapecios máis ríxidos, barras estabilizadoras
específicas cun coeficiente de torsión máis elevado: todas estas medidas xa
garanten unha grande estabilidade e un elevado dinamismo no RS 3 de serie.
O RS 3 Performance Edition
engade como equipamento
de serie o tren de rodaxe deportiva RS con control adaptativo da amortiguación, que
axusta de forma continua e
individual o tarado de cada
amortecedor ás condicións
da estrada, á situación de
condución e ao modo seleccionado no Audi drive select.
A firmeza en compresión e o

unha meseta máis ampla: o
par máximo de 500 Nm está
agora dispoñible entre 2.250
e 5.750 rpm. Isto conséguese
grazas a unha maior presión
de soprado do turbocompresor, que aumenta 0,1 bares
para alcanzar unha presión
máxima relativa de 1,6 bares. A potencia transmítese
ao sistema de tracción quattro mediante a transmisión
de dobre embrague S tronic
de 7 velocidades. Acelera de
0 a 100 km/h en 3,8”.

Alta tecnoloxía para o
chasis
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de 19” específicas para esta
versión. O sistema de freos
de alto rendemento, cunha
resposta do amplificador de
freada especialmente adaptada, é 10 kg máis lixeiro e
tamén se mostra máis resistente ás altas temperaturas
que os freos con discos de
aceiro. Para o eixo traseiro
recórrese a discos de aceiro
con pinzas flotantes pintadas en cor azul.
Edición limitada a 300 unidades en todo o mundo

rebote incrementáronse en
comparación coa xeración
anterior do RS 3, o que significa que o amortecedor absorbe unha maior parte da
forza que se transmite dende
o chasis. O resultado é unha
condución máis precisa.
Co RS Torque Splitter, este
deportivo utiliza unha tec-

Alcanza
unha velocidade
máxima de 300
km/h
noloxía que, por unha banda, aumenta a estabilidade
(por exemplo, en condicións de asfalto húmido) e,
por outra, incrementa a axilidade e reduce a subviraxe
durante a condución. Isto
conséguese mediante dous
embragues multidisco controlados electronicamente,
que distribúen activamente
o par motor entre as rodas
traseiras de forma totalmente variable. Un máximo dun
50% do par motor diríxese

ao eixo traseiro; no modo
RS Torque Rear, todo o par
que chega a este eixo transmítese de forma intermitente á roda situada no exterior
da curva, o que permite realizar derrapaxes en treitos
pechados e controlados. No
modo RS Performance o sistema distribúe o par entre as
rodas traseiras de tal maneira que se consegue un comportamento dinámico case
neutro, con pouca subviraxe
e sobreviraxe, o que garante
un rendemento óptimo para
a condución en circuíto.
Este modelo equipa de
serie pneumáticos de altas
prestacións semi-slick Pirelli
P Zero “Trofeo R” en dimensión 265/35 para o eixo dianteiro e 245/35 no traseiro.
Grazas ao seu composto de
goma específico e á súa banda de rodadura con debuxo
asimétrico, ofrecen un agarre especialmente elevado
en seco, aumentando así a
estabilidade e o agarre lateral. En consonancia coas súas
características, os pneumáticos están montados en lamias de aluminio fundido

Exclusividade xermana
Esta edición especial conta, ademais de coas lamias
de deseño inspirado na
competición e o sistema de
escape deportivo RS, con
embelecedores en cor negra,
os aros Audi e os distintivos
RS 3 na parte dianteira e traseira tamén son negros, en
perfecta harmonía coa cor
da carrozaría Gris Daytona.
Os detalles tamén quedan patentes no sistema
de iluminación. Os faros
Matrix LED de serie con biseis escurecidos e as luces
traseiras LED contan con

intermitentes dinámicos e
unha posta en escena específica. Ao desbloquear o vehículo, a luz diúrna dixital,
composta por 15 segmentos
LED, mostra unha “bandeira
a cadros” no lado do pasaxeiro e un “3 0-0” no lado do
condutor, en referencia ao
número limitado de unidades e á velocidade máxima
de 300 km/h. Ao bloquear
o coche, no campo de píxeles baixo o faro principal, no
canto do “3-0-0”, aparecen as
letras “R-S-3”. Durante a condución, a bandeira a cadros
ilumínase a ambos os dous
lados como luz diúrna. Outro
trazo distintivo é un LED en
que ao abrir as portas dianteiras proxecta “RS performance” no chan xunto ao
coche.
No noso mercado esta
edición estará dispoñible
en carrozaría Sportback. A
comercialización iniciarase
antes de que termine o ano,
estimándose a chegada das
primeiras unidades para
principios de 2023.

Asentos backet, freos carbocerámicos e suspensión adaptativa de serie
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Husqvarna Norden 901
“A moto do norte”
■ XOSE ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía
https://motospruebas.blogspot.com

motospruebas@gmail.com

A compañía austríaca con
raíces suecas non presentou novas motos de asfalto
dende que as Svartpilen e
Vitpilen debutaron en 2018,
polo que os fans de Husky
estivemos esperando ansiosamente a chegada da nova
aventureira.
Esta máquina que traemos
a estas páxinas de SPRINT
MOTOR é a última evolución
daquelas Husky suecas orixinais dos anos 60, cando as
motos vermellas-brancas e
cromadas conducidas polo
campión do mundo Malcolm
Smitt quedaron impresas
para sempre no subconsciente dos afeccionados. O último
período da historia da marca é de moi bos fitos, e a estreita colaboración con KTM
en multitude de carreiras offroad non fixo máis que beneficiar a imaxe de Husqvarna.
A Norden 901 é unha moto
Adventure Touring excepcional. Impulsada por un suave e
potente bicilíndrico en paralelo de 889cc cunha potencia
de 105 cabalos aloxado nun
lixeiro chasis multitubular de
aceiro alixeirado.
E o bo é que Husqvarna e
KTM entenden perfectamente a condución off-road (a diferenza, por exemplo, dos
bávaros), e todos os seus modelos off-road e Dual-Riding
están moi ben considerados.
A Norden 901, sobre o papel parece perfecta, lamias
de radios, 21 diante e 18 detrás, compoñentes de suspensión WP Apex, freos ABS
Cornering, un chasis lixeiro

de aceiro co motor como elemento de carga.
A xeometría, deseñada
tanto para percorrer longas
distancias como para desprazarse suavemente polas
rochas e cruzar vaos, co mesmo bastidor e co mesmo motor bicilíndrico en liña que a
890 Adventure de KTM.

Estética
Fisicamente e de preto,
vese aínda mellor que nas
fotos. O carenado gris escuro con gráficos negros mostra o nome do fabricante, e
os retoques amarelos e brancos vinculan o colorido da
Norden coas cores estándar
de Husky. O escape elevado
tamén está adornado co logotipo de serie do fabricante,
do mesmo xeito que o gardalamas dianteiro. Baixo o parabrisas non regulable de estilo
rali, un bonito faro está flanqueado por pequenos faros
antinéboa. Os paramáns de
protección, de plástico duro,
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do manillar contan con soportes metálicos. Os paneis
de aluminio prateado protexen o motor e o depósito
de combustible, as rodas de
radios montan pneumáticos
sen cámara. Os dobres discos de freo dianteiros contribúen a unha freada segura
e controlada. As asas traseiras, que forman parte do
pequeno e práctico portaequipaxes, facilitan o despra-

É práctica e
cómoda en cidade,
en estrada e en
camiños de terra
zamento desta máquina de
203 kg (en seco) ou o seu
despregamento no cabalete lateral en lugares estreitos.

Tecnoloxía
A pantalla TFT de 5 polgadas do cadro de mandos
está repleta de información, os parámetros importantes son doados de ler,
os axustes do control de
tracción son múltiples, ata
nove axustes nalgún modo
de condución. Restablecer
os modos de condución ou
os contaquilómetros é fácil, cun principio intuitivo
e lóxico. Tamén hai espazo
na instrumentación para
un navegador e Husqvarna
ofrece unha conexión sen
cable cun smartphone que
permite a navegación xiro a
xiro na pantalla.
As prestacións modifícanse cambiando entre os
modos Estrada, Chuvia e
Off-road, o último dos cales

desactiva
o control de trac- ción e o Willy
Control. O modo Explorador,
opcional, permite afinar os
asistentes electrónicos. O
modo ABS off-road desactívao no circuíto traseiro e silencia a intervención
no dianteiro para mellorar a freada en off-road. A
función Easy Shift permite
cambiar de marcha sen embrague, o que tamén pode
ser moi útil en condicións
difíciles.

Arrincamos!
Saio do concesionario
Husqvarna Factory Bike,
en Pontevedra, diríxome
cara a Cotobade serpenteando as ladeiras do Río
Almofrei, unha estrada
perfecta para gozar desta
máquina. Posición de condución moi cómoda costas
cara atrás brazos estirados, guiador ancho, estribeiras un chisco atrasadas,
paramáns con moi boa
protección, ten unha dirección excelente e un ruxido do escape agradable
e impoñente.
O control de cruceiro
vén de serie e os puños calefactados están dispoñibles como opción. Hai un
cargador de 12 volts xunto ao cadro de mandos. Os
intermitentes non son autocancelables, pero están
montados sobre soportes
de goma, polo que poden
dobrarse e é probable que
sobrevivan a unha caída, a
diferenza dos espellos (de
aspecto vulnerable). A batería e o filtro de aire teñen
un acceso doado, só hai
que quitar o asento.

Incluso poñendo o asento axustable na posición
máis baixa, esta moto é
bastante alta, as pancas regulables axústanse facilmente para conseguir unha
posición máis cómoda.
Curiosamente, e aínda que
non o parece a protección
frontal é bastante efectiva,
non se pode regular.
En movemento a Norden
deixa unha impresión moi
agradable, polo menos ao
principio, ao saír á estrada
e á autoestrada.

Está
impulsada por un
suave e potente
bicilíndrico cunha
potencia de 105cv
O motor empurra de forma contundente e a partir
de 4.000rpm dispárase e
parece que entra un turbo
en acción, ata cambia o son,
parece un motor eléctrico.
Nunha serie de curvas
enlazadas impresionoume
coas súas habilidades deportivas, goza dunha estabilidade sen parangón
grazas ao seu centro de gravidade moi baixo. As sensacións tamén son moi boas a
velocidades altas por estrada e para manobras complicadas ten un gran ángulo
de xiro.
O Easy Shifter bidireccional é moi efectivo, na
pantalla TFT uns sinais luminosos advírtennos do
momento idóneo para realizar o seguinte cambio.
Ao saír de estrada e seleccionar o modo de

condución Off-Road, desconéctase o Willy Control,
pero non se cambia o
modo ABS, hai que facelo
por separado para poñelo
en modo Off-Road, o cal é
bastante doado de esquecer, pero é aínda peor saír
ao asfalto e esquecerse de
volver cambiar o ABS ao
modo Road. A moto encargarase de lembrarcho moi
pronto e dunha forma bastante brusca.
As suspensións WP Apex,
garántennos un rendemento e un control impecables
en calquera contorna, pinza
investida de 43mm e monoamortecedor traseiro
regulable.
Os impresionantes freos
J. Juan, unha vez máis J.
Juan, (acábome de decatar que Brembo fíxose con
esta empresa española.
Que pena!), pinzas radiais
con catro pistóns na roda
dianteira, funcionan perfectamente tanto en asfalto
como en terreo con poeira. En modo de condución
off-road permítennos gozar dunhas derrapaxes elegantes en curvas con terra
solta, e entre derrapaxe e
derrapaxe e estupendas
vistas, descubro algo sorprendente, un observatorio astronómico no medio
da nada (Observatorio
Astronómico de Cotobade).
É o bo de perderse en moto.
É posible que a moita
xente esta moto lle resulte moi ancha na zona dos
xeonllos. Unha solución
para este problema é mover o guiador cara atrás
para compensar a posición,
á parte da substitución
das estribeiras por outras
máis anchas opcionais que
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condutor, pode
s e r marabilloso nos días
frescos, pero será un inconveniente os días calorosos.
Doutra banda, a Norden
non é demasiado derrochadora e conseguín un consumo de 5 litros cada 100
km, nun ciclo mixto, sobre
asfalto e terra.
O novo buque insignia da
marca sueco/austríaca non
deixa indiferente, é práctica e cómoda en cidade, na

ofrece a marca (podían
poñelas de serie), probablemente tamén axuden
unhas alzas de manillar,
hai varias variantes no catálogo de Husqvarna, de
32 a 52 mm. Outra carencia importante é o cabalete

SEGURO

Terceiros con asistencia en estrada
e seguro de condutor: 275 €/ano
(maiores de 25 anos). Tamén hai
a posibilidade de engadir roubo,
incendio o perda total (Todo Risco)

MANTEMENTO

Revisións de mantemento
recomendadas:

central opcional, deberían
de montalo de serie.
Cando se quenta demasiado, fai que un agradable asento se converta nun
asento calefactado, transferindo unha parte considerable da calor do motor ao
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)

• MARCA: HUSQVARNA
• TIPO DE CARNÉ: A
• ANO: 2022
• PRAZAS: 2
MOTOR E TRANSMISIÓN
• CILINDRADA: 890cc
• TIPO: 4 tempos, bicilíndrico en
liña (4 válvulas por cilindro)
• DISTRIBUCIÓN: DOHC
• ALIMENTACIÓN: inxección
electrónica Keihin 50 mm
• REFRIXERACIÓN: auga
• POTENCIA:105cv a 8.000 rpm
• PAR MÁXIMO: 100
Nm a 6.500 rpm
• COMBUSTIBLE: gasolina
sen chumbo 95/98
• NORMATIVA
ANTICONTAMINACIÓN: Euro5
• EMISIÓNS CO2: 105 gr/km
• TRANSMISIÓN
SECUNDARIA: cadea
• EMBRAGUE: APTC anti-rebote
• ACCIONAMENTO: cable
• NÚMERO DE MARCHAS: 6
CHASIS
• TIPO DE CHASIS: multitubular
en aceiro ao cromomolibdeno
• SUSPENSIÓN DIANTEIRA:
pinza investida
(modelo WP Apex)
• SUSPENSIÓN TRASEIRA:
basculante dobre brazo (1
amortecedor sen bieletas)
• FREO DIANTEIRO: modelo J.
Juan; dous discos de 320 mm
• FREO TRASEIRO: modelo
J. Juan; disco de 260 mm
• RODA DIANTEIRA: lamia 21"
• RODA TRASEIRA: lamia 18"
DIMENSIÓNS E PESO
• ALTURA LIBRE AO
CHAN: 252 mm

estrada e en camiños de
terra.
En definitiva, con algúns
retoques esta moto podería
ocupar un lugar moi meritorio no meu garaxe, ao final da proba, o meu único
desexo era quedarma uns
días máis para gozala a
lume de biqueira.
O prezo desta Husky é de
14.349 euros, máis 250 de
gastos de matriculación e
xestoría.

• ALTURA DE ASENTO: 854 mm
• ÁNGULO DE
DIRECCIÓN: 64,2º
• CAPACIDADE DO
DEPÓSITO: 19 litros
• PESO EN SECO: 204 kg
• CONSUMO: 4.5 l/100 km
• EQUIPAMENTO
• Oco baixo o asento
(documentación)
• Inmobilizador eléctrico
• Arrinque eléctrico
• Warning
• Toma de corrente 12 volts
• Puños calefactables (opcional)
• Asentos distinta altura
• Pantalla regulable manual
• Regulación de maneta de freo
• Regulación de maneta
de embrague
• Pata de cabra
• Maletas (opcional)
• Pinza regulable
• Amortecedor regulable
• Cubremáns
INSTRUMENTACIÓN
• Pantalla TFT
• Contarrevolucións
• Reloxo
• Ordenador de a bordo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Temperatura ambiente
• Luz sobre réxime
• Indicador de marcha engrenada
• Testemuña de reserva
ELECTRÓNICA
• IMU
• Acelerador electrónico
• Control de tracción en curva
• ABS en curva
• Modos de motor
• Selector intervención ABS
• Selector intervención
control tracción
• Control velocidade cruceiro
• Quickshift
• Iluminación full-LED
• Loces auxiliares
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Retro visor
Un práctico vehículo de transporte

O LW de Laurin & Klement
Combinaba vantaxes dos coches e das motos

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

O especialista Laurin &
Klement produciu, o ano
1905, en Mladá Boleslav non
só o primeiro automóbil da
nova compañía, o Voiturette
A, senón tamén o LW de tres
rodas: propulsado por un
motor dun cilindro refrixerado por auga de cinco cabalos (3,7 kW). Este práctico e
innovador vehículo de transporte lixeiro de 160 quilogramos alcanzaba velocidades
de ata corenta quilómetros
por hora.
Neste peculiar vehículo
o condutor sentábase nun
asento de motocicleta situado encima do eixo traseiro,
mirando por encima das cabezas dos pasaxeiros ou o

teito da zona de carga, que
podía transportar ata douscentos quilogramos.

Václav Laurin e Václav
Klement
Como unha das marcas de
automoción máis antigas do
mundo que aínda segue en
activo, Skoda cumpriu este
ano 127 anos, dende que
dous mozos emprendedores, o mecánico Václav Laurin
e o libreiro Václav Klement,
montaron o seu propio taller de reparación de bicicletas en Mladá Boleslav en
1895. Apenas un ano despois do lanzamento das súas
propias bicicletas baixo a
marca Slavia, en 1899 lanzaron ao mercado as primeiras motocicletas de deseño

O LW pode verse actualmente no Museo Skoda de Mladá Boleslav

propio. Estaban propulsadas
por motores dun cilindro, tamén fabricado por Laurin &
Klement, o que pronto abriu
a porta a unha ampla gama
de produtos. En 1903, o motor bicilíndrico en V de tipo
CC converteuse nuns dos primeiros motores producidos
en masa do mundo. Xa en
1904, empezou a produción
baixo licenza en Alemaña coa
marca Xermania.

O seu primeiro 4 cilindros
Ese mesmo ano, a nova
compañía checa introduciu
o CCCC, o seu primeiro motor de catro cilindros en liña, e
ampliou a súa gama de dúas
rodas para incluír modelos

con propulsores refrixerados
por auga, como o modelo
"LW" dun cilindro. Este estaba baseado no máis popular
modelo "L" e, como ocorría
coas outras máquinas refrixeradas por auga, tiña a letra
"W" de "Water" na súa designación de tipo. Cun desprazamento de 600 centímetros
cúbicos, o LW alcanzou unha
notable velocidade punta
de 70 quilómetros por hora.
A pesar diso, entre os anos
1903 e 1905 só se venderon
dez unidades: co seu radiador cilíndrico, as súas aletas
cubrían o chasis á altura do
cabezal de dirección, probablemente era demasiado
complicado para os clientes
de entón. A título de comparación, durante o mesmo
período, 965 clientes optaron
polo modelo básico refrixerado por aire. Evidentemente,
tamén influíu na decisión de
compra o prezo máis económico deste último.

Aspectos tecnolóxicos
Coa chegada dos vehículos de tres rodas baseados
na motocicleta LW (que, a diferenza dos de dúas rodas, levaban o motor por diante da
roda traseira accionada por
cadea) evidenciáronse as
vantaxes da refrixeración por
auga que se fixeron evidentes e necesarias; os asentos
dos pasaxeiros ou o compartimento de carga, situados

Retro visor

Algúns dos LW vendidos ao Servizo Postal de México

por encima do eixo frontal,
restrinxían a subministración
de aire para a refrixeración
dos vehículos de tres rodas.
Outro obstáculo no paso da
motocicleta ao LW de tres rodas era que a capacidade do
motor, de ata 0,8 litros, tamén incrementaba a resistencia do arrinque do propulsor,
que nesa época se arrincaba
por empurre. A panca de descompresión simplificaba este
proceso: mantiña aberta a válvula de escape, reducindo así
a contrapresión no cilindro
cando o motor estaba en movemento. Cando se liberada o
propulsor, este acumulaba a

compresión necesaria e arrincaba. A panca de descompresión tamén podía usarse para
apagar o motor e, en posición
intermedia, a panca permitía
reducir a velocidade deste durante uns momentos sen ter
que axustar o carburador.
Con todo, a panca de descompresión xa non bastaba
para mover motocicletas máis
grandes e pesadas, con sidecares, remolques e coches de
pasaxeiros montados na parte dianteira. Por iso, o equipo
de deseño de Václav Laurin
desenvolveu e instalou unha
caixa de cambios de dúas velocidades. Este permitía arrincar o motor mesmo cando o
vehículo estaba estacionado.

“Última milla”

Este vehículo estaba equipado cun motor
monocilíndrico de cinco cabalos

Esta innovación fixo que os
prácticos e áxiles vehículos
comerciais de L&K fosen moi
atractivos para propietarios
de pequenos negocios e servizos postais públicos. Houbo
toda unha gama de motocicletas con sidecares ou triciclos, ensamblados a partir
de compoñentes LW orixinais. Moi pronto, os carteiros
de Viena utilizaban modelos

checos para transportar o correo, e Budapest e Praga non
tardaron en imitalos. Un récord notable desa época
mostra o moito que os vehículos comerciais de L&K facilitaban a vida dos carteiros: o
vinte de xuño de 1906, o repartidor Kundert logrou baleirar 37 caixas de correos de
correo de Praga en 58 minutos (isto mesmo a pé levoulle
dúas horas e media).
Grazas a estes éxitos, pronto houbo demanda polos

O condutor
ía sentado
nun asento de
motocicleta situado
encima do eixo
traseiro
modelos L&K noutros mercados internacionais. En 1908,
algúns vehículos de tres rodas de tipo "LW" de Laurin &
Klement, así como motocicletas con furgón, chegaron
ata México, onde obtiveron
unha moi boa acollida.

Curiosidades
Os motores dun cilindro
diferenciábanse dos seus
predecesores do mesmo
nome grazas a un desprazamento de 780 centímetros
cúbicos e unha entrega de
cinco cabalos (3,7 kW). Un
armazón tubular ríxido servía de chasis para o Laurin
& Klement LW de tres rodas,
e o eixo frontal, cun ancho
de vía de 1.150 milímetros,
estaba suspendido de dous
ballestas semi-elípticas. A
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distancia entre eixos era de
1.650 milímetros; a roda de
tracción traseira era fixa.
O freo só actuaba sobre a
roda traseira; máis tarde, instaláronse freos en ambas as
rodas.
O peso sen carga do LW de
tres rodas era de 160 quilogramos; a carga máxima era
de 200 quilogramos. Isto significaba que dous pasaxeiros
podían sentar no tallo dobre
revestido de coiro, que estaba ben protexido de salpicaduras e po grazas aos baixos
de lámina metálica. Na variante de carga, o compartimento de carga está situado
diante do radiador. Tamén
era posible atar elementos
de equipaxe adicionais ao
armazón tubular que servía
de cuberta.
Laurin & Klement mantiveron o LW na súa gama de
1905 a 1911. Hoxe en día,
probablemente só queden
tres copias sobreviventes e
un motor separado. Un destes vehículos atópase actualmente cedido polo Museo
Técnico Nacional de Praga, e
pode verse no Museo Skoda
de Mladá Boleslav.

Esteas onde
esteas

codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O LÓ X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, tal como
o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu correo electrónico un
resumo de xeito gratuíto do máis destacado en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.
Síguenos en:

www.codigocero.com

Competición
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Cousas das carreiras
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS D. E RACC | Fotos

Dobrete. Ano maxistral para o coruñés Víctor Senra. Ben secundado por diversos copilotos
–Jandrín López, José Murado, David Vázquez– o de Dumbría vén de asinar unha tempada que
xamais esquecerá. Dous títulos no asfalto para redondear un gran curso no que dobregou con claridade a todos os seus rivais. Dunha banda en Galicia, onde foi o mellor en cinco ralis (Noia, Mariña
lucense, Pontevedra, Surco e Ribeira Sacra) obtendo o seu sexto entorchado autonómico e igualando a Germán Castrillón en número de trofeos. E doutra, na CERA Recalvi onde venceu tamén en
cinco carreiras –Cocido, Narón, Ferrol, Rías Baixas e Norte de Estremadura– liderando deste xeito
esta oferta estatal. En racha está un piloto que se segue asinando éxitos pode conseguer certas
marcas moi interesantes.

Non hai tres sen catro. Se adaptamos o dito á información. Porque o seis veces campión
do mundo de ralis, o francés Sébastien Ogier, volveu vencer no Rali de España Catalunya, cita de
putuabilidade para o WRC. O galo xa o fixera nos anos 2013, 2014 e 2016, liderando por cuarta vez
no presente ano. O piloto de Toyota –a marca nipoa proclamouse campioa do mundo nos treitos
cataláns– foi flanqueado no podio polo belga Neuville e polo seu compañeiro de cores Rovanpera,
o finlandés xa laureado co título absoluto dende a carreira anterior en Nova Zelanda.

Franca progresión. A doutro piloto galego, desta volta ourensán. Estamos a falar do alaricano Javier Pardo. No exercicio que agora remata o piloto de Suzuki afrontou un programa paralelo
no europeo de ralis aos mandos dun Skoda R5. Despois de ser o campión no apartado ERC2 en
2021, desta volta acadou o subcampionato absoluto, tralo burgalés Efrén Llarena, campión. Pardo,
que xa mira cara o próximo ano, foi quen de rematar no podio na derradeira carreira, o mundialista
Rali RACC.

Adeus. Tras quince anos nas carreiras españolas, portuguesas e nos dous últimos anos en diversas probas do ERC, dende un xa lonxano 2003, o equipo Suzuki Motor Ibérica di adeus á competición, igual que fixo a marca nipoa no mundial de motociclismo e nas probas de resistencia. Máis
de 130 pilotos e copilotos pasaron pola coñecida Copa Suzuki Swift, que tanta cor deu ao nacional
de asfalto, sen esquecer os diversos modelos do Suzuki en categorías superiores, dígase S1600, N5,
R4+… con resultados óptimos e postos de podio. Queda por saber agora se as recentes unidades
do Suzuki Swift Rally4 S seguirán competindo en mans privadas e se a copa monomarca é organizada por algún promotor privado.

Especialistas en coches de ocasión

Alquiler de Vehículos desde 59 € día*
Nos importa tu tiempo!
Rúa María de los Ángeles de la Gandara, nº24 Pol. de Boisaca - 15890 Santiago - Tel.: 881 956 626
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San Froilán
44º Rali San Froilán- Campìonato de Galicia de Ralis

Meira vence, Senra coróase
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS D. Fotos

Un clásico como é a carreira lucense volveu a
ser decisiva. Viña o título
moi decantado e no San
Froilán, penúltimo envite do exercicio, quedou
sentenciado. A terceira
praza final deulle a Senra
o sexto entorchado galego consecutivo. A coroa de copilotos foi para
Avelino Martínez, navegante de Meira, ámbolos
dous gañadores da veterana proba.

Líder dende a cronometrada inicial, Meira acadou o seu segundo triunfo da temporada, despois do obtido en terras do Carballiño. Traballada vitoria do
Skoda amarelo, pese a un trompo na derradeira especial da carreira. Terceira primeira praza para o de Vincios en Lugo, resultado que lle deu tamén a
Avelino Martínez a coroa entre os copilotos

Centrado este ano en probas do CERA, o local Francisco Dorado volveu aos ralis autonómicos na cita
da casa. Perdeu certo tempo no bucle matinal, que foi decisivo na loita pola vitoria. No descorrer do
día asinou tres mellores tempos e levou o seu Volkswagen á segunda praza final.

Outro piloto laureado no asfalto lucense foi o ourensán Pablo Blanco, que se levou a coroa da Gara
N5. Liderou tamén a Top Ten Pirelli Autia B, despois de manter un interesante pulso con Otero,
dilucidado na derradeira especial da proba.

Unha pasada de freada no primeiro treito do día condicionou a súa carreira. Pero Víctor Senra sabía
que non necesitaba riscos excesivos para pechar o título. Foi terceiro e acadou a súa sexta coroa
galega, superando os cinco títulos do seu pai Manuel e igualando a Germán Castrillón, que tamén
ten “media ducia”.

Propietario de postos de honra neste rali, o melidense Alberto Otero pelexou con Blanco pola cuarta praza. Estivo a piques de acadala, pero finalmente foi quinto.

San Froilán
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Boa carreira do piloto de Ames José Lamela, que volveu a liderar as dúas rodas motrices dende a
sexta praza da xeral combinada.

Tirando dun veterano pero efectivo EVO X, o piloto de Castroverde Antonio Fernández “Ventura” foi
quen de clasificarse na sétima posición.

Aos mandos do Yaris que pilota na monomarca de Toyota, Berdomás competiu en Lugo, asinando
un rali tranquilo e clasificándose oitavo.

O sarriao Rubén López encabezou a opción C da oferta Pirelli Autia co seu 208.

Para Vieitez e Salgueiro foi a primeira praza no Volante FGA.

Clasificación Xeral

Ata 77 clasificados

Posto

Piloto

Vehículo

10
20
30
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Alberto Meira
Francisco Dorado
Víctor Senra
Pablo Blanco
Alberto Otero
José Lamela
Antonio Fernández
Daniel Berdomás
Celestino Iglesias
Diego Vila

Skoda Fabia Rallye 2
Volkswagen Polo R5
Skoda Fabia R5 EVO
Citroën C3 N5
Hyundai i20 N5
Citroën DS R3T
Mitsubishi Lancer EVO X R4
Toyota Yaris-GR
Ford Fiesta N5
Citroën Saxo

O tudense Álvaro Vila mandou na variante AMF.

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

BONAVAL CAR

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

