
Skoda Superb Sportline 2.0 TDI

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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Na enésima edición do campionato de olla-
das cara o dedo no canto de ollarmos cara á 
lúa, salientou o pacto do Goberno do Estado 
con EH-Bildu para transferir as competencias 
de tráfico e seguranza viaria á Deputación 
Foral de Nafarroa, sen se que case ninguén 
lembrase que este acordo fora obtido xa no 
2018 polo traballo do PNV e da anterior presi-
denta nacionalista do Goberno navarro, Utxue 
Barkos.

Tamén semellan esquecer moitos que o 
PPdG, dirixido por Núñez 
Feijoo, votara a prol, na 
primavera de 2008, a pro-
posición de lei que o 
Parlamento galego apro-
bara por unanimidade –por 
proposta de Anxo Quintana 
(BNG)- reclamando a trans-
ferencia destas competen-
cias a Galicia e á súa Policía 
autonómica. Entón existía 
consenso para favorecer o 
traspaso dos funcionarios 
militares da Garda Civil de 
Tráfico na Galicia (case to-
dos galegos) ao Corpo ci-
vil da Policía autonómica. 
Unha solución abertamen-
te apoiada polas organiza-
cións máis representativas 
en Galicia da Agrupación de 
Tráfico da Garda Civil.

A traizón de socialistas (que votaron en 
contra) e populares (que se abstiveron) ao 
compromiso de país pactado impediu en se-
tembro de 2010 a aprobación desta lei. Mais 
arestora a transferencia destas funcións segue 
a ser unha necesidade, canda a transferencia 
da AP-9, prometida no pacto de lexislatura 
de Pedro Sánchez (xaneiro de 2020) e aínda 

incumprida. Velaí o espallamento da nosa po-
boación, a alta densidade da nosa rede viaria e 
máis a grande dependencia do coche da nosa 
cidadanía, carentes como estamos de servizos 
ferroviarios de proximidade.

Tamén a cínica política de recadación que 
seguen na Galicia os dirixentes políticos e al-
tos mandos militares (non os funcionarios) 
da Garda Civil de Tráfico. Pois que, con datos 
de 2015 e 2016, a media de multas impostas 
neste país por cada 1.000 habitantes foi de 

147 fronte ás 85 impostas 
nos outros 13 territorios nos 
que opera a Garda Civil de 
Tráfico. É dicir, nos impoñen 
170.000 multas máis. Velaí a 
necesidade de mudarmos 
dun sistema de recadación 
a un de prevención, forma-
ción e protección, como 
os que teñen Catalunya e 
Euskadi, onde cadansúa 
policía autonómica xestio-
na o tránsito de vehículos 
e onde melloraron substan-
cialmente no número e, so-
bre todo, na gravidade dos 
seus accidentes.

Na primavera de 2021 
o Parlamento galego 
aprobou outra volta, coa 
abstención do PP, a recla-
mación destas competen-

cias ao Goberno do Estado. Algúns voceiros 
sindicais da Garda Civil formularon dúbidas. 
Mais constituirá parte substancial da propos-
ta unha pasarela que permita a integración 
dos funcionarios da Garda Civil de Tráfico na 
Galicia na Policía autonómica galega, nunhas 
condicións laborais ben máis acaídas para os 
funcionarios ca as actuais que sofren.

OPINIÓN

Gobernarmos o tráfico
■ XOÁN ANTÓN PÉREZ-LEMA | AvogAdo 

 A media de 
multas impostas 
en Galicia por cada 
1.000 habitantes foi 
de 147 fronte ás 85 
impostas nos outros 
13 territorios nos 
que opera a Garda 
Civil de Tráfico 
(datos de 2015 e 
2016)
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Hai uns días faleceu Davide 
Rebellin, o ciclista italiano foi 
atropelado por un camión, 
que se deu a fuga.

Rebellin será recordado pola 
súa longa traxectoria depor-
tiva, que se prolongou trinta 
anos, dende 1992 ata 2022. 
Entre os seus triunfos desta-
can as vitorias conseguidas 
nas tres Clásicas das Ardenas: 
Amstel Gold Race, Flecha 
Valona e Lieja – Bastoña – 
Lieja. No ano 2004 logrou un 
fito histórico o ser o primeiro 

ciclista da historia en ga-
ñar, nun mesmo ano, as tres 
probas.

Agora que Rebellin saía 
a gozar da bici, sen pen-
sar en adestrar, tempos nin 

pulsacións ocorreu este fatal 
desenlace.

Dende aquí sempre pido 
prudencia tanto os conduto-
res como os ciclistas a hora de 
circular pola estrada, pero esta 
vez gustaríame facer fincapé 
nas comidas e ceas de Nadal, 
de empresa, amigos... que se 
celebran estes días, se bebes 
non conduzas, por favor.

Unha práctica como é a de 
usar un vehículo motorizado, 
que pasaría totalmente desa-
percibida, pero por xente que 

o fai borracha ou baixo sus-
tancias psicótropas se está 
convertendo en algo que to-
das as semanas ségalle a vida 
a varias persoas, tanto usua-
rias das estrada, como po-
den ser ciclistas, viandantes... 
como os propios condutores.

Conducir un vehículo a mo-
tor é algo "serio" e non se 
pode facer a lixeira, así que 
recordade si bebes non con-
duzas. Pensa que tamén po-
ñes a túa vida en perigo.

Ata sempre Davide
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo  

Honda CRF300L 2023
Sen cambios me-

cánicos para o mo-
delo 2023, cunha 

nova opción de pintura e 
protectores de puños de 
serie, a CRF300L segue sen-
do unha moto polivalente.

O monocilíndrico de 
286cc da CRF300L desen-
volve 20,1kW e 26,6Nm. As 
relacións de cambio de 1ª a 
5ª son curtas para mellorar 
a resposta e a aceleración, 

mentres que a 6ª é longa 
para un cruceiro a alta ve-
locidade máis relaxado. Un 
embrague antirrebote con-
trola a roda traseira en re-
ducións fortes.

A carrozaría incorpora un 
depósito e asento estreitos 
e un cadro de instrumen-
tos LCD. A posición de con-
dución está deseñada para 
reforzar a manobrabilidade 
da dirección para off-road.

Soportes de móbil Shad
Shad renovou a 

gama de soportes 
de smartphone, 

apta para a gran maioría 
de smartphones do merca-
do, cos novos SG62, SG71 
e SG76.

Os soportes Shad ofré-
cense en dúas versións 
distintas: soporte de ma-
nillar, que se pode adaptar 
a motos, quads, bicis ou pa-
tinetes; e soporte para es-
pello retrovisor, o cal conta 
como accesorio opcional 
con dous extensores M8 e 

M10. O sistema de fixación 
permite unha rotación do 
móbil de 360º, para situa-
lo en horizontal ou vertical. 
Todos os axustes son fáci-
les de realizar con luvas de 
moto.

A pantalla táctil, crema-
lleira e compartimento 
son water resistant para 
protexer o smartphone da 
chuvia. Para unha maior se-
guridade en condución, os 
soportes inclúen unha se-
curity strap.

Mendiz e Polini
O fabricante na-

cional de bicicletas 
Mendiz anunciou a 

incorporación dos motores 
Polini á súa gama de eléc-
tricas con cadro de carbo-
no. O motor Polini ten unha 
potencia de 250 W, con pi-
cos de 500 W e un par máxi-
mo de 75 N/m na versión 
de estrada e de 90 Mm 
con pico de 600WH na ver-
sión MX destinada a MTB. 
A batería que o alimen-
ta ten unha capacidade 
de 500WH con posibilida-
de de engadir un estender 
orixinal Polini doutros 250 

Wh e de 880 Wh para a ver-
sión MTB.

O motor ten 5 niveis de 
asistencia, isto permitirá 
ao ciclista ter a potencia 
necesaria para cada te-
rreo; tamén permite ir sen 
asistencia, ademais de ter 
3 niveis de potencia que 
se poden seleccionar me-
diante a APP Polini-bike. O 
novo Display Polini TFT en 
cor, ademais de ser intui-
tivo e doado de ler, conta 
con bluetooth para conec-
tar o móbil e así controlar 
de forma sinxela a e-Bike.

Smartphone Holder Tamaño máx móbil Prezo
SG62 Guiador 160x80mm 50€

SG62 Espello Retrovisor 160x80mm 50€
SG71 Guiador 180x90mm 50€

SG71 Espello Retrovisor 180x90mm 50€
SG76 Guiador 180x90mm 52€

SG76 Espello Retrovisor 180x90mm 52€
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Auto Mahia inaugura unha nova etapa
O día un deste mes 

Auto Mahia inau-
gurou oficialmen-

te as súas novas instalacións 
en Bertamiráns. Os responsa-
bles da empresa, Fernando 
Cebro e Chema Cabanas, 
cunha grande experiencia 
no mundo do motor deron a 
benvida a todos os amigos e 
clientes que se achegaron a 
celebrar este evento automo-
bilístico. Ambos comentaron 

como este novo reto que 
afrontan os estimula, ante o 
cambio tecnolóxico do sec-
tor do automóbil, para dar 
unha boa asistencia a to-
dos os usuarios da contor-
na de Ames e Santiago de 
Compostela.

Nas súas instalacións ofre-
cerán servizo de reparación 
e mantemento multimarca. 
Ademais, tamén terán á ven-
da coches novos e de ocasión.

Breogán Motor entregou unha frota 
de Land Cruiser á Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia 
incorporou ao seu 
parque móbil, para 

a consellería de Medio 
Rural, unha frota de 120 
Land Cruiser 150 GX.

A frota, entregada por 
Breogán Motor, dispón do 
máis completo equipamen-
to e a última tecnoloxía da 
marca nipoa. O modelo Land 
Cruiser 150 GX de 3 portas, é o 
todoterreo máis emblemático 
de Toyota. Combina calidade 
e fiabilidade cun gran rende-
mento todoterreo. Algunha 

das novidades coas que con-
tan estes Land Cruiser son un 
sistema de entrada e arrinque 
intelixente Smart Entry, dife-
rencial central autoblocante 
(con redutor) e luces antiné-
boa dianteiras LED.

Con esta adxudicación, o 
Grupo Breogán suma unha 
entrega máis aos organis-
mos públicos galegos, como 
a Policía Local de Ourense, 
o Concello de Cambre ou a 
Policía Local da Coruña, en-
tre outros.

A Doblò viguesa
Producidas na fac-

toría de Stellantis 
de Vigo, a nova xera-

ción da Fiat Doblò e a E-Doblò 
eléctrica suman solucións in-
novadoras para o día a día dos 
usuarios. a Doblò viguesa con-
ta cunha versión de 5 prazas.

Tanto nas versións térmi-
cas como na eléctrica, ofrece 
unha carga útil de ata 800 kg 
ou dous Europalets; pode al-
canzar a tonelada nas versións 
térmicas. Dispoñible con dúas 

distancias entre eixos a Doblò 
está lista para calquera con-
tinxencia: a versión de longa 
distancia entre eixos ofrece un 
volume de 4,4 m3 grazas á fun-
ción Magic Cargo. A carrozaría 
Crew Cab permite unha modu-
laridade única entre o asento e 
o espazo de carga, grazas a un 
biombo corredizo, que permi-
te modular o espazo de carga 
ou os asentos dos pasaxeiros, 
segundo sexa necesario. Xunto 
coa versión eléctrica, están 

dispoñibles dúas versións dié-
sel de 1.5 (100cv) con cambio 
manual e 1.5 (130cv) con trans-
misión manual ou automática, 
e un motor 1.2 de gasolina de 
110cv.

O proxecto de industrializa-
ción deste modelo contou co 
apoio da Xunta de Galicia, a 
través da Axencia Galega de 
Innovación.

Prezos: E-Doblò pasaxeiros 
dende 29.100 € con descontos 
e MOVES, con achatarramento 

e impostos incluídos; E-Doblò 
furgón, dende 31.300 € e 
Doblò 510 Furgón, dende 
20.950 €.

José González Vázquez, conselleiro do Medio Rural acompañado por José Ramón Ferreiro, 
director xeneral de Grupo Breogán
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Praga Bohema, un hypercar exclusivo
A marca checa 

Praga, en colabora-
ción co piloto francés 

Romain Grosjean, desenvolveu 
o Bohema. Trátase dun hyper-
car matriculable con motor 
central que en mans profesio-
nais pode lograr nun circuíto 
tempos de volta similares aos 
dun GT3. O Bohema ten un 
monocasco de fibra de car-
bono, unha suspensión com-
pletamente axustable e un 
potente motor biturbo de seis 
cilindros derivado do Nissan 

GT-R que alcanza os 700 caba-
los de potencia. A transmisión 
é semiautomática.

O hypercar foi perfeccionado 
no túnel do vento dun equipo 
de Fórmula 1. A súa aerodiná-
mica e a súa mecánica permí-
tenlle alcanzar os 300 km/h.

Este bólido seguirá co seu 
desenvolvemento en Europa, 
Reino Unido e Medio Oriente. 
A súa produción comezará en 
2023 e estará limitada a tan só 
dez unidades. O prezo será de 
un millón e medio de euros.

Porsche 911 Dakar
Porsche acaba 

de presentar o 911 
Dakar. Esta nova va-

riante do deportivo alemán 
amosa as súas calidades tan-
to na estrada como fóra dela.

Cunha produción limitada 
a 2.500 unidades, o exclusivo 
vehículo non só demostra as 
amplas capacidades do no-
veonce, tamén evoca a primei-
ra vitoria absoluta de Porsche 
no Rali París-Dakar de 1984, 
un resultado transcendental 
que marcou o nacemento da 
tracción total no 911. En re-
cordo do icónico modelo ga-
ñador, a nova variante Dakar 
ofrece un pack Rallye Design 
opcional que rememora a 
aquel coche gañador.

O primeiro detalle caracte-
rístico do Porsche 911 Dakar é 
a súa altura libre ao chan, que 
supera en 50 mm ao dun 911 
Carreira con suspensión de-
portiva e que, grazas á función 

de serie que eleva o chasis do 
coche, pode aumentar outros 
30 mm adicionais nos extre-
mos dianteiro e traseiro. O sis-
tema de elevación non está 
deseñado simplemente para 
superar obstáculos a baixa ve-
locidade, senón para condu-
cir en situacións complicadas. 
Cando a suspensión se atopa 
na súa posición máis elevada, 
permite facer todoterreo a 
velocidades de ata 170 km/h. 
Por encima desa velocidade, 
o automóbil volve baixar au-
tomaticamente ao seu nivel 
normal. Como complemen-
to ao seu carácter todoterreo 
leva uns pneumáticos Pirelli 
Scorpion All Terrain Plus; des-
envolvidos especificamente 
para este modelo.

O seis cilindros biturbo de 
tres litros (480cv e un par 
máximo de 570 Nm) ofrece 
un gran rendemento acom-
pañado dun contundente 

son boxer. Con este motor, o 
novo deportivo acelera de 0 a 
100 km/h en 3,4”; debido aos 
pneumáticos todoterreo, a ve-
locidade máxima está limita-
da a 240 km/h. De serie, este 
propulsor asóciase á caixa de 
cambios PDK de oito veloci-
dades e á tracción integral 
Porsche. O teito do Porsche 
911 Dakar conta cunha toma 
de corrente de 12 volts para 
os faros da portaequipaxe 

opcional. Cun peso admisible 
de 42 kg, este sistema per-
mite transportar sen ningún 
problema elementos propios 
dun rali como bidóns de com-
bustible e auga, pas pregables 
ou ferros de tracción. Tamén 
se ofrece unha tenda de cam-
paña de teito como elemen-
to extra.

O 911 Dakar ten un prezo 
de 256.000 €. O pack opcional 
Rallye Design custa 29.729 €.

Resolute Edition en Nanuq White
O Mini Cooper 

SE eléctrico agora 
está dispoñible na 

Resolute Edition en Nanuq 
White (oso polar branco). O 
motor eléctrico de 184cv des-
te modelo acelera de 0 a 100 
km/h en só 7,3 segundos. O 
condutor pode modificar in-
dividualmente a capacida-
de de resposta do vehículo a 
través dos distintos Driving 
Modes, elixindo entre o im-
pulsivo Sport Mode, pasando 
polo Mid, ata o moi económi-
co Green Mode. A autonomía 
é de ata 234 km (WLTP).

Na Resolute Edition, as 
franxas do capó de deseño 

exclusivo co seu gradiente de 
cor dun ton dourado claro a un 
escuro, así como o rótulo de 
edición homónimo "Resolute", 
subliñan o carácter deportivo 
e á vez elegante desta edi-
ción. As lamias de aliaxe de 
dezasete polgadas na variante 
Tentacle Spoke Black comple-
tan con estilo as característi-
cas exteriores deste Mini. No 
posto de condución os servi-
zos eDrive na pantalla do ca-
dro de instrumentos informan 
do consumo actual de enerxía 
e da autonomía; tamén ofre-
ce consellos para unha condu-
ción máis económica.
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Opel Mokka Electric
O Opel Mokka-e, o 

modelo 100% eléc-
trico máis vendido 

en Alemaña no segmen-
to B-SUV durante outubro 
e novembro, evolucionou 
para converterse no Opel 
Mokka Electric, que agora é 
máis potente. Proximamente 
o modelo 100% eléctri-
co tamén estará dispoñible 
cunha batería de maior ca-
pacidade. Coa nova batería 
de 54 kWh, os condutores 
do Mokka Electric poderán 
percorrer ata 406 km en lu-
gar do 338 actuais libres de 

emisións (WLTP), o que su-
pón unha significativa me-
llora do vinte por cento. Ao 
mesmo tempo, o consumo 
de enerxía reduciuse a 15,2 
kWh cada 100 km (WLTP). O 
Mokka Electric non é espe-
cialmente eficiente, cunha 
potencia de 115 kW/156cv e 
260 Nm de par. Ten tres mo-
dos de condución: Normal, 
Eco e Sport.

Carga rápida: ata o 80% 
da súa capacidade en trinta 
minutos nun punto de car-
ga de 100 kW con corrente 
continua.

Marc Márquez e Carlos Sainz visitaron Galicia
Os pilotos nacio-

nais de referencia 
nas competicións de 

MotoGP e F1, embaixadores 
orixinais de Estrella Galicia 
0,0 nos deportes de motor, 
reuníronse este mes nas ins-
talacións de MEGA, o museo 
da compañía Hijos de Rivera 
na Coruña.

O vínculo da familia Sainz 
con Estrella Galicia remón-
tase, ademais, medio século 
atrás, xa que o avó do pilo-
to, Antonio Sainz, participou 
en 1972 na construción da 
fábrica orixinal de Hijos de 
Rivera na localidade galega 
da Grela.

Na foto Ignacio Rivera (CEO 
de Estrella Galicia) con Marc 
Márquez e Carlos Sainz.

O Jaguar F-Pace aumenta a súa autonomía
O Jaguar F-Pace re-

sulta máis atractivo 
que nunca con es-

pecificacións optimizadas, 
unha gama simplificada, 
máis autonomía no híbrido 
enchufable P400e e un sis-
tema de infoentretemento 
mellorado.

Na gama 24MY, o P400e se-
gue liderando as opcións do 
F-Pace con motor electrifica-
do e agora a batería de ións 
de litio é máis grande, xa que 
inclúe nove módulos en vez 
de oito, para aumentar a ca-
pacidade de almacenamento 

de enerxía ata os 19,2 kWh. 
Desta forma, amplíase a au-
tonomía completamente 
eléctrica de 53 a un máximo 
de 65 quilómetros, o que su-
pón un aumento de máis 
dun 20%. Esta mellora tamén 
reduce as emisións de CO2 e 
o consumo de combustible, 
que agora alcanzan as cifras 
de 37 g/km e ata 1,6 litros ao 
100 km (WLTP).

A potencia combinada de 
404cv do P400e e os seus 640 
Nm de par permiten ao vehí-
culo pasar de 0 a 100 km/h en 
só 5,3 segundos.

Novas 7



Novo Lexus RZ 450e
O novo Lexus RZ 

450e presenta un 
consumo homolo-

gado final de 16,83 kWh por 
cada 100 km. o que permite 
alcanzar unha autonomía de 
440 km cunha carga completa 
(WLTP). O RZ 450e é o primeiro 
vehículo de Lexus que se des-
envolveu dende cero para ser 
exclusivamente eléctrico.

O RZ ten tracción integral a 
través de dúas e-Axles. Trátase 
dun conxunto modular com-
pacto que consta dun motor, 
engrenaxes e unha ECU, situa-
dos entre as rodas motrices. 
No RZ utilízanse na parte dian-
teira e traseira dúas e-Axles 
independentes e funcionan 
xunto co sistema de control 

de tracción total DIRECT4 para 
axustar a posición, tracción e 
distribución da potencia do 
vehículo en función das cir-
cunstancias da condución.

Os e-Axles son silenciosos 
e entregan a potencia preci-
sa. O motor dianteiro produ-
ce 150 kW e o traseiro 80 kW, 
dando unha potencia total 
de saída de 230 kW (313cv). 
Ambos presentan unha den-
sidade de potencia superior, 
grazas ao deseño optimizado 
do rotor e o indutor. As súas 
dimensións compactas tamén 
contribúen a que se dispoña 
de máis espazo no habitáculo 
e o maleteiro e para aloxar a 
batería EV.

Alfa Romeo Tonale híbrido enchufable Q4
Coa introdución 

do Tonale Híbrido 
Enchufable Q4, Alfa 

Romeo pon o broche final á 
gama Tonale, o modelo co que 
a marca fixo a súa entrada no 
mundo da electrificación sen 
perder o ADN deportivo de 
orixe italiana co que se estreou 
en 1910.

Este modelo é o alto de gama 
e responde á estratexia de sim-
plificación e racionalización da 
gama do fabricante italiano. De 
feito, está dispoñible en dúas 
versións: a versión Ti, cun carác-
ter máis elegante e distintivo, e 
a versión Veloce, que ofrece o 
máximo en rendemento e pres-
tacións deportivas. Tamén se 
ofrecerá unha “Edición Especial” 
de lanzamento con caracterís-
ticas exclusivas. Incluirá unha 
gran cantidade de equipamen-
to e elementos tecnolóxicos, así 
como molduras na carrozaría 

de titanio, un distintivo espe-
cial nos gardalamas, o emble-
ma “Tonale” en negro, lamias 
de aliaxe de vinte polgadas, pe-
dais metálicos e pinzas de freo 
Brembo vermellas.

O Tonale enchufable Q4 ofre-
ce a seguridade da tracción to-
tal, que acciona o eixo traseiro 
cun motor eléctrico de 90 kW 
e o eixo dianteiro cun motor 
de gasolina de 180cv, o que 
garante a máxima estabilida-
de fóra do asfalto e en estradas 
con pouco agarre. Ademais, o 
avanzado sistema 4x4 híbrido, 
que non conecta fisicamente 
as dúas unidades de propul-
sión, senón que as coordina 
de forma puramente “virtual” 
a través da electrónica, fai do 
Tonale Híbrido Enchufable Q4 
un coche aínda máis lixeiro e 
manexable. O seu motor híbri-
do enchufable proporciona 280 
cabalos e tracción total Q4.

Toyota presentou o prototipo compacto bZ
O novo prototipo 

de todocamiño pre-
sentouse a nivel mun-

dial no Salón do Automóbil 
de Los Ángeles. Toyota deixa 
entrever como podería ser o 
futuro co prototipo de todo-
camiño compacto bZ, que 
expande a visión da compa-
ñía baixo o paraugas da mar-
ca “bZ”, Beyond Zero (máis aló 
do cero).

Este prototipo de Toyota 
foi deseñado como vehículo 
eléctrico de batería. O bZ re-
presenta un vehículo sen emi-
sións, que emprega materiais 
sostibles, de baixo impacto, e 
que ofrece tecnoloxía de van-
garda. A forma aerodinámi-
ca do prototipo potencia a 

súa imaxe futurista, que con-
ta cunhas rodas máis preto 
dos extremos para transmitir 
máis agresividade. Un asisten-
te persoal a bordo conecta ao 
condutor e os pasaxeiros co 
vehículo por medio de indi-
cacións sonoras e visuais que 
se moven polo habitáculo, en 
resposta ás peticións ou ins-
trucións dos ocupantes dian-
teiros ou traseiros.

A través da mensaxe Beyond 
Zero, Toyota imaxina un futuro 
en que se alcance a neutralida-
de en carbono mediante a in-
trodución práctica dunha serie 
de produtos con tecnoloxías 
avanzadas de motorización, 
con combustibles alternati-
vos e sen emisións.
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Un hypercar ou un avión?
Se queres mercar 

un destes hypercar, 
esquéceo! Só se fa-

bricaran tres exemplares… e 
xa teñen dono. Zenvo elabo-
rará e fabricará a man as tres 
unidades do TSR-GT na súa 
sede de Præstø (Dinamarca), e 
continuará producindo unha 
edición limitada de cinco uni-
dades do TSR-S para “outros” 
clientes.

Zenvo revelou imaxes e es-
pecificacións técnicas do seu 
Zenvo TSR-GT. O modelo pre-
senta un sutil redeseño da 
carrozaría xunto cunha ac-
tualización de potencia com-
pletamente novo. Este bólido 
garante un cambio de estilo 

drástico, pero mantén a esté-
tica tradicional da marca.

Establecida orixinalmente en 
2016, a plataforma TS creou os 
TSR, TS1 GT e os famosos hy-
percar TSR-S exclusivos para 
carreiras. O modelo máis re-
cente, e posiblemente o últi-
mo, desta exitosa serie é un 
TSR-GT.

Centrándose en lograr unha 
aerodinámica óptima e mello-
rar a estabilidade a alta veloci-
dade o TSR-GT está equipado 
cun novo alerón traseiro alon-
gado e un novo paso de roda 
que reduce a resistencia e 
axuda a que o hypercar consi-
ga o seu máximo rendemen-
to. O motor V8 de 5.8 litros 

(posición central) conta cun 
novo TS Power Pack desenvol-
vido internamente, que pro-
porciona 1.360 cabalos, uns 
183 máis que o TSR-S estándar 
(1.177cv por 1,45 millóns de 
euros). En combinación cunha 
transmisión final máis longa 
o TSR-GT voa ata o 424 km/h 

fronte aos 325 km/h do TSR-S. 
O interior veu cambios signi-
ficativos en comparación coa 
cabina do TSR-S. Substituíndo 
a fibra de carbono espida, por 
unha coidada selección de 
múltiples coiros no taboleiro, 
os asentos e o volante.

E-Tourneo Custom
Ford presenta o 

novo E-Tourneo 
Custom, o vehícu-

lo multiuso agora dispoñi-
ble cun avanzado sistema de 
propulsión totalmente eléctri-
co. Combina unha nova plata-
forma concibida para ofrecer 
a máxima versatilidade e co-
modidade, cun eficiente sis-
tema de propulsión eléctrico 
alimentado por batería, que 
permite ofrecer unha auto-
nomía de condución de ata 
370 km.

Este Ford é un dos catro mo-
delos totalmente eléctricos 
que vai ir lanzando en Europa 
ata 2024, e ofrece espazo para 
acomodar ata oito ocupan-
tes. Dispón dunha completa 
oferta de detalles premium, 

incluíndo asentos traseiros 
ultra versátiles montados so-
bre raís, portas laterais eléc-
tricas mans libres, sistema de 
son B&O, teito panorámico de 
cristal e un innovador volante 
inclinable.

O E-Tourneo Custom ofrece-
rá un rendemento e un refina-
mento excepcionais facendo 
uso da mesma tecnoloxía de 
celas de alta densidade que o 
pick-up Ford F-150 Lightning 
para a batería de 74 kWh e cun 
motor eléctrico de 160 kW. O 
sistema de propulsión deste 
vehículo eléctrico multiacti-
vidade tamén ofrece a con-
dución cun pedal one-pedal 
para lograr unha maior efi-
ciencia enerxética, ademais 

dunha experiencia de condu-
ción máis cómoda e relaxada.

Un cargador trifásico de CA 
a bordo de 11 kW permite re-
cargar totalmente a batería en 

menos de oito horas, e unha 
recarga do 15 ao 80% requi-
re ao redor de 41 minutos 
cun cargador rápido 6 de CC 
de 125 kW.

Hilux con pila de combustible de hidróxeno
Toyota obtivo a sub-

vención que solici-
tou o ano pasado ao 

Centro de propulsión avanza-
da (APC) británico, presentan-
do un proxecto para contribuír 
ao desenvolvemento de novo 
tecnoloxías máis limpas e solu-
cións de mobilidade. O APC ten 
un papel fundamental no pa-
norama británico da automo-
ción, e ofrece oportunidades 
únicas para cubrir a distancia 
entre a industria e os requisi-
tos tecnolóxicos futuros. Esta 

subvención promove concre-
tamente proxectos avanzados 
de I+D, que levan un produto 
dende a proba de concepto ata 
o prototipo de vehículo.

O consorcio, encabezado por 
Toyota recibirá unha subven-
ción para cubrir o desenvolve-
mento dun Hilux propulsado 
por pila de combustible. En 
colaboración con empresas 
británicas especializadas en 
enxeñería técnica, o proxecto 
aspira a adoptar compoñen-
tes da pila de combustible de 

segunda xeración de Toyota 
(como os utilizados no Mirai) 
para a transformación dun 

Hilux nun vehículo eléctrico de 
pila de combustible.
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Os clientes da Opel Lifestyle Shop poden com-
probar como Opel combina a tradición cun aspec-
to moderno e fresco coa Vintage Collection. Cun 
estampado clásico en branco e negro, os suadoiros 
con carapucha, os suadoiros e as camisetas (dende 
32,89 €), cunha alta proporción de algodón, ofrecen 
comodidade e benestar.

Para moita xente, viaxar para ver á familia e aos amigos é unha par-
te importante do Nadal. Os fans de Mini atoparán moitos agasallos 
útiles para as viaxes na Mini Lifestyle Collection. A colección ac-
tual inclúe, entre outros produtos, a bolsa Mini Two Tone Belt Bag 
para gardar de forma segura os obxectos de valor, o cómodo Mini 
Cabin Trolley e a Mini Two Tone Traveller Bag para a equipaxe 
de man.

O Peugeot 9X8 miniatura será un modelo imprescindi-
ble para os apaixonados coleccionistas de vehículos de 
carreiras de resistencia. O 9X8 supón o regreso da mar-
ca gala á competición no FIA WEC (World Endurance 
Championship). O novo hipercar de Peugeot disputou 
en 2022 as 6 Horas de Monza, as 6 Horas de Fuji e as 8 
Horas de Barhein. Prezo: 80 €.

By City proponnos a Chaqueta 
Chester Man, unha chaqueta 
de moto fabricada en cor-
dura de nivel A. Conta cun 
cinto reversible e elemen-
tos reflectores, con protec-
cións en cóbados e om-
breiros e forro interior 
térmico desmontable 
2 en 1.  Prezo: 317 € 
(Tallas: XS-4XL)

Que tal regalarlle unha peza de 
abrigo para o seu día a día? 
Os fans das pezas informais, 
cálidas e lixeiras quedarán 
seducidos, sen dúbida, polo 
orixinal estilo deportivo desta 
chaqueta de plumas deseña-
da por The Citroënist. Pre-
zo: 100 €.

A ë-Boutique Citroën ofrécenos a 
posibilidade de lucir o mítico Me-
hari mesmo nos días de tormen-
ta. O paraugas Citroën Origins 
Mehari, decorado coa silueta do 
icónico coche, dispón de apertu-
ra automática, baleas de fibra de 
vidro e un mango suave ao tacto 
con bo agarre. Dispoñible en azul 
mariño coa imaxe do coche en 
branco. Prezo: 16,25 €.

B a m f o r d 
London e 
Land Rover 
crearon o re-
loxo LR001 de 
edición limitada ( 1 0 0 
unidades). O reloxo foi deseñado polo 
equipo de Land Rover e o fabrica Bamford London.
A caixa é de titanio de 40 mm ten un mecanismo automáti-
co Sellita SW200-1b de gama alta. Dispoñible con catro correas 
resistentes de 18 mm feitas con materiais biolóxicos en cor negra, 
azul mariño, tostado claro e tostado escuro. Prezo (Reino Unido): 
1.350 £.
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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



Hai uns días estiven na 
consulta da miña doutora 
de cabeceira, sentín igual 
que vexo sentirse aos clien-
tes cando chegan aos nosos 
talleres. Un trato exquisito, 
quince minutos vendo como 
a doutora escribía na com-
putadora, algunha pregun-
ta sobre os meus síntomas 
e derivación ao especialista. 
Equivalente a prazos longos 
para resolver algo que non 
funciona. É o procedemento 
habitual.

Proceso

O noso proceso de recep-
ción ao “cliente-vehículo” é 
parecido; xeneralizando, está 
claro. E no mellor dos casos, 
porque en moitas ocasións 
nin sequera nos paramos a 
reflectir nunha orde de traba-
llo o encargo do noso cliente, 
collemos chaves e xa te cha-
maremos. Oportunidades de 
venda tiradas ao contedor da 
rendibilidade.

Co doado que o temos! 
Coas ferramentas das que 
dispoñemos! E tendo en con-
ta que segundo a media na-
cional, o paso por traballos 
de mantemento no taller é 
do 56 por cento.

Esta porcentaxe significa 
que en máis da metade das 
entradas a taller poderiamos 

ter o material no taller antes 
da visita do cliente, aglutinar 
pedidos de pezas aos nosos 
provedores, reducir o tempo 
de permanencia do coche 

en taller e dispoñer de máis 
tempo para o importante, 
para atender ao noso cliente.

Isto require de traballar e 
planificar a preparación da 
visita. Desta maneira cando 
chegue o cliente ás nosas 
instalacións estaremos en 
perfectas condicións para 
realizar unha boa recepción 
activa.

Papel ou dixital?

A pregunta é moi sinxela: 
queres ou non aumentar o 
teu ticket medio?

Cos medios actuais isto 
non é sinxelo, parece que es-
teamos a finais do século XX 
cando xa levamos 22 anos do 
século XXI.

Seguimos con axendas de 
papel cando no noso pro-
grama temos unha dixital e/
ou temos a opción de aplica-
cións gratuítas como Google 
Calendar para a xestión de ci-
tas e carga de traballo.

Coñezo moitos ERP de ta-
ller, as axendas dos progra-
mas non son a panacea en 
canto a planificación, pero 
máis útiles que unha axenda 
de papel si que son.

Aínda así, nin as axendas 
dos ERP nin Google Calendar 
son o suficientemente efica-
ces tendo en conta as posi-
bilidades que a tecnoloxía 
actual nos ofrece.

Quizais nós, os que estamos 
en taller, non demandamos 
o que o taller do século XXI 
precisa para a xestión de en-
tradas e a planificación da ac-
tividade. Por outra banda, a 
distribución e os fabricantes 
de software para taller tardan 
en traballar para estandarizar 
procesos administrativos e 
loxísticos para a conectivida-
de taller-provedor, co que se 
están perdendo oportunida-
des para mellorar rendibili-
dades, aumentar satisfacción 
de clientes e reducir os cus-
tos loxísticos da distribución.

■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | TexTo

 Estanse 
perdendo 
oportunidades 
para mellorar 
rendibilidades 
e aumentar a 
satisfacción dos 
clientes

O doutor de cabeceira e a nosa recepción “cliente-vehículo”

As incógnitas do Apple Car
Se algo teñen en 

común as grandes 
compañías tecno-

lóxicas de EEUU é a falta 
de transparencia dos seus 
plans de futuro. Así e todo, 
hai indicios de que o lanza-
mento do Apple Car podería 
ser, ou non, en 2024.

Nunha entrevista reali-
zada a Tim Cook (CEO de 
Apple) se lle preguntou se 
Apple estaría a traballar só 
nun software ou nun vehí-
culo propio completo, ao 
que respondeu dicindo 
que Apple “ama integrar 
hardware, software e servi-
zos, pois é na intersección 

destes puntos onde ocorre 
a maxia”. Do que podemos 
deducir moitas cousas, pero 
nada concreto sobre o co-
che eléctrico de Apple.

A firma da mazá non reve-
lou o deseño oficial do seu 
automóbil, pero xa hai va-
rias patentes respecto diso, 
polo que un estudo cha-
mado Vanarama utilizou 
eses datos para construír 
un modelo simulado do co-
che. Tomando en conta o 
que xa se sabe, Vanarama, 
unha compañía de seguros 
e arrendamento de automó-
biles do Reino Unido, utili-
zou as patentes de Apple 

para crear un render 3D 
dun Apple Car, que leva ele-
mentos de deseño similares 
ao resto dos proxectos da 

compañía. O resultado des-
ta simulación é a foto que 
mostramos neste artigo.
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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



“Unha berlina deliciosa”

Skoda Superb Sportline 2.0 TDI
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■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

O Superb, unha berlina de 
tamaño mediano, é o buque 
insignia de Skoda. Pola am-
plitude do seu habitáculo e 
características mecánicas, 
podemos considerar ao 
Superb como un vehículo fa-
miliar ou de representación, 
indistintamente. Como au-
tomóbil de representación 
ten dúas grandes calidades: 
o prezo e a discreción.

Baixo o acabado Sportline, 
o da nosa proba, escón-
dese unha das variantes 
máis exclusivas e con maior 

equipamento. Esta versión 
mostra unha terminación 
moi atractiva cun equipa-
mento moi completo.

Exterior

A grella dianteira e o 
nome da marca na parte 
traseira infunden persona-
lidade a este modelo do fa-
bricante checo.

A típica grella do ra-
diador de Skoda do novo 
Superb é máis grande e 
sobresae un pouco máis 
cara abaixo, con respecto 
á xeración anterior, xun-
tándose co novo faldrón 

dianteiro. Os faros dian-
teiros máis estreitos al-
canzan a grella e veñen 
agora con tecnoloxía LED 
de serie para as luces cur-
tas e longas, diúrnas e de 
posición. A forma dos faros 
antinéboa LED foi redese-
ñada para esta xeración. 
Na parte traseira, o embe-
lecedor de cromo que co-
necta os faros full LED é 
especialmente rechaman-
te, e as letras maiúsculas 
Skoda complementan o as-
pecto xeral. Como parte da 
iluminación ambiental, uns 
focos LED proxectan Skoda 
na calzada cando se abren 

as portas. Completando a 
revisión a nivel visual, ob-
servamos que as lamias de 
aliaxe de dezaoito polga-
das están acabadas en gris 
grafito. A visión xeral é que 
presenta unha imaxe ac-
tual e de gran berlina.

Interior

No seu habitáculo, este 
automóbil ofrece detalles 
de cromo, compartimen-
tos de almacenaxe ilumi-
nados nas portas, tapizaría 
específica para este aca-
bado e costuras decorati-
vas. Usando o sistema de 
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entrada sen chaves no ve-
hículo (KESSY), calquera 
das catro portas do coche 
pode abrirse en primeiro 
lugar; o botón de arran-
que KESSY GO vén de serie.

O interior negro do 
Superb Sportline caracte-
rízase polos seus asentos 
deportivos de Alcantara e 
coiro, así como pola opción 
de ampliar a superficie do 
asento.

Nós recomendamos a 
aquelas persoas que es-
tean a buscar un coche 
destas características que 

se acomoden en calque-
ra dos asentos do Skoda 
Superb. A sensación de 
amplitude e comodidade 
é realmente alta.

O asento posterior está 
bastante distanciado con 
respecto aos dianteiros, o 
que se traduce nun espazo 
máis que xeneroso para as 
pernas nas prazas traseiras. 
Os dous ou tres ocupan-
tes que tomen asento na 
parte de atrás farano coa 
maior das comodidades. 
Ao grande espazo tanto la-
teral como lonxitudinal e 
en altura (980 mm dende o 
asento ata o teito) engáde-
se a climatización indepen-
dente, a toma de corrente 
convencional de 220 volts 
e o repousabrazos abatible 
no centro. Na zona traseira 

é onde máis se gozará das 
viaxes con máis espazo do 
que se necesita, a sensa-
ción é dun gran confort.

Xa dixemos que a habita-
bilidade é fantástica, pero 
queda por mencionar ou-
tro dos puntos fortes, en 
canto a capacidade, deste 
coche que se atopa na súa 
zona traseira: os 625 litros 
do maleteiro, que ademais 
conta con fondo plano, 
iluminación e formas re-
gulares onde caben máis 
maletas das que se nece-
sitan na maioría das viaxes.

Motorizacións

Para o Superb, a mar-
ca checa ofrece tres mo-
dernos motores diésel e 
tres de gasolina que ofre-
cen potencias que van do 
88 kW (120cv) ata o 200 
kW (272cv). A nosa unida-
de de probas, cedida por 
BONAVAL MÓBIL, incorpo-
raba o 2.0 TDI que entrega 
110 kW (150cv), o primeiro 
motor diésel de Skoda da 
nova xeración de motores 
EVO do Grupo Volkswagen. 
Hai un total de dez combi-
nacións posibles de motor 
e transmisión entre as que 
elixir; unha transmisión 
DSG de sete velocidades 
está dispoñible tanto en 
opción como de serie, en 
función do motor e do ni-
vel de acabado.

O motor diésel máis po-
tente pode equiparse con 
tracción total, que vén de 
serie co motor de gasoli-
na tope de gama. O Skoda 
Superb Scout está exclu-
sivamente dispoñible con 

estes dous motores e a 
tracción total vén de serie 
con esta versión.

O cambio da versión 
Sportline é o automáti-
co de dobre embrague 
de sete velocidades. Unha 
caixa que se compenetra 
perfectamente co 150cv 
TDI.

Equipamento

O Superb co acabado 
Sportline vén cun equipa-
mento moi completo. Entre 
outros elementos destaca-
mos os seguintes: “Cruise 
Control" -regulador de ve-
locidade con limitador de 
velocidade-, "Kessy Full" 
sen sistema "Safelock”, 
"Front Assist" -vixilancia 
radar espazo fronte vehí-
culo-, con función de frea-
da de urxencia en cidade 
(sen ACC), faros completa-
mente LED con función de 
luz de estrada Matrix Beam 
incluído efecto de benvi-
da, asistente de arrinque 
en pendente, regulación 
do asento: eléctrica e con 
memoria para o asento es-
querdo e axuste manual de 
altura para o dereito, con-
trol de presión dos pneu-
máticos, dirección asistida, 
portón traseiro/tapa con 
apertura e peche eléctri-
cos, sistema de asistencia 
para cambiar de carril (Side 
Assist) e SmartLink (sen ca-
bles para Apple).

Arrincamos!

A anchura do Superb 
(1.864 mm) confire un 
espazo transversal de 

primeira categoría onde 
poderemos acomodarnos 
de “película” grazas aos 
amplos e cómodos asen-
tos, a columna de direc-
ción axustable en altura 
e profundidade, e mesmo 
a iluminación ambiental 
configurable en varias co-
res. Todo son vantaxes para 
o condutor.

Co mando no peto pre-
memos o botón de arrin-
que e ponse en marcha o 
2.0 TDI de catro cilindros 
do grupo Volkswagen, e 
dámonos conta de que a 
grandeza que quixeron 
incluír neste segmento. E 
non é só por tamaño, se-
nón tamén por calidade de 
condución.

A insonorización é un 
dos puntos fortes do 
Skoda Superb e é que as 
vibracións do motor ape-
nas se lles transmiten aos 
ocupantes, nin ao ralen-
tí nin en marcha. Si é cer-
to que cando o propulsor 
sobe de voltas algo si que 
se nota, pero nada que nos 
faga darlle unha mala pun-
tuación neste apartado. 
Podemos dicir que goza-
mos do seu grande equipo 
de audio grazas á súa boa 
insonorización. Os enxe-
ñeiros da marca fixeron 
un bo traballo, sobre todo 
contando cunha mecánica 

 Pódese 
escoller entre cinco 
modos de condución 
diferentes

 A 
insonorización é un 
dos puntos fortes 
do Skoda Superb
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diésel como a da nosa unida-
de de probas.

Xunto á panca de cam-
bios poderemos seleccio-
nar entre cinco modos de 
condución diferentes (Eco, 
Comfort, Normal, Sport e 
outro configurable ao gus-
to). Hai lixeiras diferenza de 
comportamento entre os 
distintos modos. Todo a gus-
to do consumidor. O modo 
Eco dálle prioridade ao con-
sumo e ten un tacto suave 

de entrega, mentres que 
o Normal é máis proactivo 
aos requirimentos do acele-
rador deixando que asomen 
os 150 cabalos do motor e 
o Sport cambia as marchas 
moito máis arriba de voltas, 
obviamente cun incremento 
de consumo.

Sobre a transmisión DSG 
de dobre embrague xa te-
mos comentado, por ou-
tros modelos do grupo, que 
é unha das que máis nos 
agrada, no seu modo auto-
mático ten un funcionamen-
to xa dabondo coñecido por 
todos cunhas transicións en-
tre marchas comodamente 
enlazadas, con suavidade e 

cun comportamento bastan-
te predicible. Tamén pode-
mos actuar manualmente a 
través de levas no volante ou 
na propia panca de cambios.

Unha vez en marcha este 
checo segue sendo un au-
tomóbil rotundo na estrada 
e agradable de conducir. A 
sensación aos seus mandos 
está máis afinada segundo 
van avanzando as súas xe-
racións. Predicible, neutro 
e moi nobre son os adxec-
tivos que mellor definen a 
este mangallón cando nos 
movemos en autovía a alta 
velocidade ou en estradas 
de curvas.

Saímos a rodar polas no-
sas estradas e autovías de 
probas preferidas. O seu 
comportamento é suave e 
sempre predicible, xa sexa 
en autovía a velocidades de 
cruceiro altas ou nalgunha 
das nosas estradas galegas 
cunha infinidade de cur-
vas enlazadas. Sempre nos 
foi fiel. Tampouco lle esixi-
mos unha condución racing, 
máis ben unha planificada e 
cómoda, iso si sempre con 
ritmo, facendo mover con 
garbo os seus mil cincocen-
tos quilos de peso. Algo que 
non lle impide moverse de 
xeito solvente en cambios 
de dirección.

O seu motor de dié-
sel de 150 cabalos deixará 

contentos aos seus condu-
tores, sempre tendo en con-
ta do tipo de automóbil que 
levamos entre as mans, unha 
berlina familiar ou de repre-
sentación. Para os racing 
Skoda ten outros modelos.

A suspensión e os freos es-
tán perfectamente propor-
cionados para as dimensións 
e o peso do Superb, propor-
cionando estabilidade e co-
modidade e unha freada 
correcta.

Conclusións

Para nós a versión 2.0 TDI 
de 150 cabalos co cambio 
automático DSG de dobre 
embrague e tracción dian-
teira é unha opción moi 
equilibrada e interesante. 

Con este motor e o cambio 
DSG o Superb móvese con 
soltura e cun bo confort de 
marcha.

Esta berlina vale perfec-
tamente como coche de 
empresa. O que as familias 
aprecian máis deste modelo 
é o seu amplo espazo (sobre 
todo atrás), a súa comodida-
de e, sobre todo, unha rela-
ción calidade/prezo que 
supera aos seus competido-
res premium. O seu maleteiro 
de 625 litros ten espazo para 
as maletas de toda a familia 
e, incluso, a da mascota.

O prezo do Superb 
Sportline 2.0 TDI con cam-
bio DSG é de 42 710 euros 
(con finaciamento).

 No asento 
traseiro é onde máis 
se gozará das viaxes

Na traseira resaltan as letras maiúsculas de Skoda en cor negro

O inmenso maleteiro é do talle XXL
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Novo Cupra León 150cv DSG
Cupra dá un im-

pulso ao seu vehí-
culo compacto, o 

León, coa ampliación da 
súa gama de motores e a súa 
oferta de equipamento. Así, 
a nova versión de acceso do 
compacto deportivo corres-
póndese co motor con tec-
noloxía Mild-Hybrid 1.5 eTSI 
de 150cv (110 kW) e cambio 
DSG. Este motor benefícia-
se das vantaxes que achega 
a etiqueta ECO da DXT, por 
primeira vez dispoñible na 
gama Cupra.

Esta León non se centra 
unicamente no novo siste-
ma de propulsión con tec-
noloxía de micro hibridación 
de 48 volts. Agora, o equi-
pamento de serie é aínda 
máis completo para ache-
gar maior valor engadido 
ao usuario. Así, esta versión 

do compacto deportivo in-
clúe de serie faros Full LED 
con luz traseira infinita e 
intermitentes dinámicos, 
difusor traseiro na cor da 
carrozaría con embelece-
dores de escape en cor Dark 
Aluminium ou as lamias de 
aliaxe Machined Sport Black 
& Silver de 18”, entre outros 
detalles. Así mesmo, inclúe 
pantalla de infoentretemen-
to de 10” (opcionalmente de 
12”) e multitude de asisten-
tes á condución como, por 
exemplo, o asistente de 
freada automática en cida-
de, o asistente de cambio 
involuntario de carril e o 
asistente de luces automá-
ticas (curtas/longas), entre 
outros.

Pódese solicitar coa pintu-
ra de carrozaría mate en cor 
Gris Magnetic ou Azul Petrol.

Skoda Enyaq RS iV
Skoda presenta 

o Enyaq RS iV. Con 
esta nova versión 

do SUV de batería eléctri-
ca, Skoda expande a familia 
deportiva RS incluíndo un 
modelo totalmente eléctri-
co xunto ao Enyaq Coupé iV. 
Con este lanzamento, o fa-
bricante está a levar a cam-
paña eléctrica a outro nivel. 
Outros tres modelos eléc-
tricos lanzaranse para 2026. 
O obxectivo é ofrecer unha 
gama completa de eléctri-
cos, dende vehículos pe-
quenos ata vehículos de 7 
prazas, e aumentar a taxa 
de vendas de vehículos BEV 

en Europa ata máis do 70% 
para 2030. Da mesma forma 
que a variante cupé, o Enyaq 
RS iV conta tamén con dous 
motores eléctricos e tracción 
total, cunha potencia do sis-
tema de 220 kW e unha au-
tonomía de máis de 500 km 
(WLTP). A potencia de carga 
máxima de 135 kW permite 
unha carga máis rápida nos 
puntos de carga compati-
bles. Ademais dos deseños 
RS Lounge e RS Suite e dun 
completo equipamento de 
serie, Skoda ofrece dous no-
vos paquetes opcionais dis-
poñibles para o Enyaq RS iV: 
Advanced e Maxx.

Novo Honda Civic Type R
O lanzamento do 

novo Civic Type R 
coincide coa cele-

bración dos 25 anos do em-
blemático hatchback de alto 
rendemento da marca e dos 
50 anos do Civic.

Os enxeñeiros de Honda 
perfeccionaron cada deta-
lle para crear este modelo, 
no que se incorporaron me-
lloras de deseño, como unha 
funcional saída de aire no 
capó e un novo difusor tra-
seiro que contribúe a unha 
mellor aerodinámica, á vez 
que complementa a súa si-
lueta deportiva. O Type R 
é tamén máis baixo e máis 
ancho que o Civic estándar, 
cun novo deseño do alerón 
traseiro que contribúe ao 
rendemento aerodinámico.

O novo Civic Type R conta 
cun motor turboalimentado 

VTEC revisado de catro cilin-
dros e 2.0 litros, que incor-
pora diversas tecnoloxías 
procedentes do mundo da 
competición. O propulsor 
xera 329cv a 6500 rpm, men-
tres que ofrece 420 Nm de 
par a só 2.200 rpm, valor que 
se mantén ata as 4.000 vol-
tas, co motor revolucionan-
do libremente ata as 7.000 
rpm. Isto tradúcese en que 
o Civic Type R pode acelerar 
de 0 a 100 km/h en só 5,4” 
e alcanzar unha velocidade 
máxima de 275 km/h.

A transmisión manual de 
seis velocidades, agora per-
feccionada, contribúe ta-
mén a alcanzar estas cifras 
grazas a unha serie de no-
vas características deseña-
das exclusivamente para o 
novo Type R. Prezo: 54.850 €.
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Novo ID.3
Volkswagen pre-

sentará o novo ID.3 
a vindeira primave-

ra. Ata a data, máis de medio 
millón de ID., construídos so-
bre a Plataforma Modular de 
Propulsión Eléctrica, entre-
gáronse a clientes de todo o 
mundo. Actualmente, o ID.3 
prodúcese en Alemaña. Con 
todo, a rede de produción 
ampliarase o próximo ano 
para incluír a fábrica de VW 
en Wolfsburg para satisfacer 
os altos niveis de demanda 
dos clientes por este auto-
móbil compacto.

O novo ID.3 está equipado 
coa última xeración de soft-
ware, que mellora o rende-
mento do sistema e pode 
recibir actualizacións sen 
cables. Ademais, o paquete 
de equipamento estándar 
actualizouse: agora inclúe 

unha pantalla de 12”, un 
chan do maleteiro extraíble 
e unha consola central con 
dous portavasos.

Funcións como Plug & 
Charge e o planificador in-
telixente de rutas de vehí-
culos eléctricos fan que a 
experiencia de carga sexa 
aínda máis sinxela e cómo-
da. O fabricante incorporou 
a última xeración de siste-
mas de asistencia no ID.3. 
Exemplos destacados son 
o Travel Assist con inteli-
xencia de enxame, dispoñi-
ble opcionalmente, e o Park 
Assist Plus con función de 
memoria.

O prezo do ID.3 Entry é de 
45.020 € (IVE incluído e an-
tes de aplicar a subvención 
MOVES). Entregaranse a par-
tir de outubro de 2023.

DS 9, o peor da súa promoción
Euro NCAP anali-

zou a seguridade 
de 16 modelos. Este 

organismo fixo públicos 
os resultados destas pro-
bas, a máis ampla de 2022. 
Todos menos un consegui-
ron a puntuación máxima: 
5 estrelas.

Moitos dos modelos fo-
ron eléctricos. Nas probas 
participaron os todocami-
ño Toyota bZ4x e Subaru 
Solterra, o renovado Tesla 
Model S, o Nissan Ariya, o 
Hyundai Ioniq 6 e o smart 
#1, primeiro SUV da marca. 
Ademais destes, tamén con-
seguiron a máxima puntua-
ción os dous únicos chineses 
desta promoción, o NIO ET7, 
unha berlina eléctrica con 
ata mil quilómetros de au-
tonomía; e o WEY Coffee 02, 
un SUV híbrido enchufable.

Os todocamiño foron os 
máis numerosos, pois no 
grupo tamén se atopaban 
o Toyota Corolla Cross, o 
Renault Austral e tanto o 
Land Rover Range Rover 
como a súa variante Sport.

Tamén conseguiron as 5 
estrelas o Honda Civic, que 
na nova xeración en Europa 
é exclusivamente híbrido; e 
o Isuzu D-Max, que xa o ob-
tivo en 2020, pero repetiu o 
test tras engadir novo equi-
pamento de seguridade.

O borrón nesta serie case 
perfecta púxoo o DS 9, que 
se quedou en catro estre-
las. Rendeu por debaixo do 
agardado na protección de 
ocupantes adultos (79%), de 
usuarios vulnerables da es-
trada e asistentes de seguri-
dade (67% en ambas áreas).

Huracán Sterrato
Lamborghini pre-

sentou o Huracán 
Sterrato no 

Lamborghini Lounge de 
Doha. Tras ser concibido en 
2017, o Sterrato concept foi 
presentado en 2019, despois 
dun período de desenvolve-
mento de dous anos.

O Sterrato conta cun motor 
V10 de 5.2 litros de 610cv e 
560 de par (a 6.500 rpm), en 
combinación cunha trans-
misión de dobre embrague 
de 7 velocidades e tracción 
total controlada electronica-
mente con diferencial auto-
blocante mecánico traseiro. 
O aumento da distancia ao 

chan en 44 mm garante un 
maior percorrido da suspen-
sión, do mesmo xeito que o 
ancho de vías dianteiro (30 
mm) e traseiro (34 mm). A 
clásica toma de aire instala-
da no capó traseiro, non só 
realza o espírito deportivo 
do modelo, senón que ta-
mén axuda a subministrar 
aire limpo ao motor cando 
se circula por pistas con po.

Lambo ofrece unha selec-
ción de máis de 350 pin-
turas exteriores e 60 cores 
para a tapizaría; así como 
unha infinidade de opcións 
para ofrecer unha estensa 
personalización.

❱❱ Novembro afian-
zou a posición do Fiat 500 
no mercado nacional. O ur-
bano compacto pechou o 
mes como o turismo máis 
vendido no noso país, con 
1.877 matriculacións, un 
102,7% máis que no mes-
mo período de 2021.

❱❱ O presidente de 
Toyota Europa recoñeceu 
que o seu grupo non pre-
vé recuperar a normalidade 
en 2023 e tamén que a crise 
dos semicondutores, a gue-
rra en Ucraína e a inflación 
tiveron un impacto maior 
do agardado en 2022.

❱❱ O novo servizo de 
recarga para vehículos eléc-
tricos de Audi entrará en 
funcionamento o 1 de xa-

neiro de 2023 e contará con 
ao redor de 400.000 puntos 
de conexións en 27 países 
europeos

❱❱ As novas regula-
cións europeas sobre emi-
sións de CO2 corren o risco 
de "retardar" o camiño cara 
á descarbonización do sec-
tor automobilístico euro-
peo, segundo a Asociación 
Europea de Fabricantes de 
Automóbiles.

❱❱ BMW iniciou a 
produción do iX5 Hydro-
gen. A fabricación desta pe-
quena serie de vehículos 
de hidróxeno está a levarse 
a cabo en Múnich. A frota 
de probas entrará en servi-
zo a partir da primavera de 
2023.

BREVES

Novas 21



“Killer MP3”

Qooder QV3
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Os scooters de tres rodas 
proliferaron rapidamen-
te nas estradas europeas, 
especialmente no axitado 
tráfico das cidades como 
alternativa ao scooter con-
vencional, a pregunta ago-
ra é: só é unha opción para 
os que non son moteiros 
e tamén queren gozar da 
moto? Ou é un vehículo al-
ternativo aos scooters e 
ás motos se queres ir máis 

seguro? Os moteiros con-
vencidos levantan o nariz 
ante un scooter de dúas ro-
das dianteiras, e non adoitan 
decantarse moito por esta 
opción. Sorprenderíanse se 
as probasen.

Por outra banda, están 
os que non se atreven coa 
moto, estes estarán en boas 
mans con este artefacto de 
tres rodas, con el os condu-
tores gozarán dunha sensa-
ción de moto real, pero con 
moita máis seguridade.

Piaggio foi pioneira en 
desafiar as leis da física con 
dúas rodas dianteiras, na 

actualidade hai varios fabri-
cantes que desenvolveron 
este sistema con distin-
tas tecnoloxías: Peugeot, 
Yamaha, Kymco, Qooder…

Personalidade

Qooder Vehicles, é unha 
marca italo-suíza funda-
da por antigos emprega-
dos de Piaggio. Deseña 
e fabrica scooters de tres 
e catro rodas. Dende hai 
dous anos ten no merca-
do o "QV3", o seu nome 
chamará inmediatamente 
a túa atención.

A anchura do eixo diantei-
ro do Qooder QV3 e o pedal 
de freo traseiro no piso de-
reito convérteno oficialmen-
te nun automóbil de 3 rodas, 
por iso podes conducir este 
excepcional vehículo co per-
miso de clase B, o de coche.

A primeira vista é distin-
to ao resto dos vehículos 
de tres rodas do mercado, a 
súa estética non segue as re-
gras do deseño europeo de 
Piaggio ou de Peugeot, ten 
un estilo máis dinámico.

O manillar do QV3 é bas-
tante ancho e á vez elegan-
te. O deseño das lamias de 
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aliaxe de cor negra brillan-
te, lémbranme ás dos radios 
dalgúns coches deportivos.

O cadro de mandos é de 
novo deseño con velocí-
metro, contarrevolucións, 
pantalla LCD e un compu-
tador multifunción que nos 
mostra toda a información 
importante dunha ollada. 
Baixo o asento hai un gran 
compartimento de almace-
namento con espazo para 
dous cascos, na parte dian-
teira hai dúas guanteiras 
cunha toma de corrente de 
12 volts. A apertura automá-
tica do asento e as luces de 

posición con tecnoloxía LED 
completan este apartado.

O carenado ofrece unha 
boa protección contra o 
vento e a intemperie, o pa-
rabrisas ten unha forma 
aerodinámica. O asento er-
gonómico está deseñado 
para proporcionar comodi-
dade de condución para o 
piloto e o pasaxeiro.

Cun peso en orde de mar-
cha de 220 quilos, o QV3 é 
probablemente o scooter de 
tres rodas máis lixeiro da súa 
clase. Ten unha relación pe-
so-potencia de 7,6 kg por ca-
balo de potencia.

Estabilidade

Grazas ao seu baixo peso e 
ao seu baixo centro de gra-
vidade, é excepcionalmen-
te áxil e doado de manobrar. 
Monta rodas de 14 polga-
das diante e de 15 polgadas 
detrás.

Para os scooters Qooder 
desenvolveuse un sistema 
de inclinación hidropneu-
mático denominado HTS 
(Hydraulic Tilting System) 
que converte as curvas nun-
ha nova experiencia grazas 
ao seu estilo de condución 

extremadamente manobra-
ble e ao ángulo de inclina-
ción considerablemente 
maior. As fochancas son en-
gulidas polo tren diantei-
ro sen inmutarse, podendo 
actuar independentemente 
en función da superficie e ter 
o mesmo agarre no asfalto, 
pode mesmo pasar por enri-
ba dun bordo moi inclinado, 
xa que o sistema compen-
sa as diferentes alturas dos 
pneumáticos dianteiros no 
proceso.

Isto reduce as vibracións 
e garante unha dinámica de 
condución precisa e estable, 
tamén en superficies malas e 
estradas molladas.

As follas molladas do ou-
tono, a grava miúda, as man-
chas de gasóleo, as xeadas 
de madrugada e outros peri-
gos esvaradíos similares das 
nosas estradas xa non son 
tan terroríficos.

Motor, freos e cores

O QV3 conta cun propul-
sor monocilíndrico fabrica-
do por Aeon Motor Taiwan 
con tecnoloxía de catro vál-
vulas. Cunha cubicaxe de 
350cc, proporciona un po-
tente impulso e unha velo-
cidade máxima de 135 km/h. 
O propulsor ten unha poten-
cia total de 21,2 kW/29cv a 
7000 rpm.

O sistema de freada in-
tegral AWBS (All Wheel 
Breaking System), con tres 
discos de freo, actúa sobre as 
tres rodas simultaneamente 
e pódese accionar de forma 
clásica a través das manetas 
de freo axustables, así como 
adicionalmente a través do 
pedal freo.

Está dispoñible nas se-
guintes cores: verde mariño 
(mate), branco neve, negro 
cru (mate), gris titanio (mate) 
e vermello suízo brillante.

O seu prezo é de 6.599 eu-
ros, a este prezo teremos que 
incrementarlle os gastos de 
matriculación e xestoría (250 
euros).

Arrincamos!

No ano 2006 tiven 
o privilexio de asistir á 
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presentación en España do 
MP3 125, primeiro vehícu-
lo desta saga que Piaggio 
poñía no mercado con moi 
boas expectativas.

Lera que o seu ángulo de 
inclinación podía ser de ata 
40º e que non era esaxera-
do tocar cos laterais no as-
falto. Durante o voo matinal 
a Madrid non roldaba outra 
cousa na miña cabeza máis 
que desprazarme co novo 
vehículo a unha boa roton-
da e poñelo en práctica, e 
iso é o que fixen nada máis 
comezar a proba, cunha fe 
cega na moto, aproveitan-
do que nese momento non 
había moito tráfico, comecei 
a dar voltas nunha ampla ro-
tonda, loxicamente en cada 
volta ía aumentado a veloci-
dade, á terceira volta estaba 
a rozar con todo no asfalto, 
unha vez satisfeitas as miñas 
ansias de piloto de probas, 
regresei ao evento e entre-
guei a moto cunha gran 

satisfacción… e agora vere-
des porque vos conto isto.

Comezo a proba da 
Qooder, cedida por QUADRO 
GALICIA (Vigo), sen ningún 
tipo de prexuízos. A posición 
de condución encántame, 
nada máis sentarme e po-
ñerme aos mandos, síntome 
cómodo e nunha posición 
natural, a altura do asento é 
válida para calquera usuario, 
os meus dous pés están to-
talmente estables no chan; 
altura do asento, 780 mm.

Probei todos os vehículos 
de tres rodas do mercado, 
imaxinábame que este dis-
creto QV3 sería algo pareci-
do a un MP3 ou un Peugeot 

Metrópolis, pero, sorpresa!, 
isto é outra cousa. Dende o 
primeiro momento a sensa-
ción é distinta, despois de 
vaguear unhas voltas por 
Vigo, atopeime unha boa 
rotonda á altura de Samil, 
puxen en práctica a miña 
técnica e na primeira volta 
estaba a rozar con todo co 
asfalto, a gran diferenza cun 
MP3 é a confianza que che 
transmite, aquí non necesi-
tas ter fe cega no vehículo, 
sabes que o vas a facer e que 
non vai pasar nada.

Isto é especialmente im-
portante para os condutores 
inexpertos, xa que os 30cv 
do seu motor permítenche 

circular a un bo ritmo por ci-
dade con total seguridade.

Na estrada móvese con ra-
pidez, a súa velocidade máxi-
ma é máis que suficiente para 
calquera desprazamento e a 

 A gran 
diferenza cun MP3 
é a confianza que 
transmite

 Qooder 
Vehicles, é unha 
marca italo-
suíza fundada 
por antigos 
empregados de 
Piaggio
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protección frontal tamén é 
moi boa.

Á hora de freadas, acele-
róns, tombadas ou cambios 
de dirección bruscos, non 
se percibe nada estraño, nin 
vibracións, nin titubeos, nin 
ruídos.

Tamén detectei unha me-
llor calidade en todos os 

acabados, o material dos ca-
renados, metais, e mesmo o 
tapizado do asento pareceu-
me de moi boa calidade.

O confort continúa en 
cada parada, mentres es-
peras nun semáforo podes 
deixar comodamente os 
pés no piso, se tes un mí-
nimo sentido do equilibrio 

conseguirás mantelo esta-
ble sen pulsar botóns nin 
accionar pancas, simple-
mente mantendo os freos 
accionados.

Cando aparcamos, esta-
bilízase e fréase accionando 
unha panca vermella situada 
no centro do contraescudo, 
polo que o vehículo queda 
a salvo de movidas ou de 
caídas.

Conclusións e consumo

Por poñer algún pero, en 
adiantamentos rápidos en 
estradas abertas ou autovía 

non viría mal un pouco máis 
de potencia e par motor.

Con 4,3 l/100 km, o consu-
mo da nosa proba práctica 
foi só lixeiramente superior 
á especificación do fabrican-
te (4,1).

A súa tarxeta de presenta-
ción son as prestacións, a ca-
lidade e a estética. É o máis 
lixeiro do mercado, cunha 
tecnoloxía propia que me 
encantou. Un divertido e se-
guro scooter. Nin se che oco-
rra comprar ningún scooter 
de tres rodas sen probar an-
tes esta marabilla.

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: 90 €
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

MOTOR E TRANSMISIÓN
• MOTOR: monocilíndrico 

de 4 tempos
• CILINDRADA: 346cc
• DISTRIBUCIÓN: SOHC 

(unha árbore de levas)
• ALIMENTACIÓN: 

Inxección electrónica
• REFRIXERACIÓN: líquida
• POTENCIA: 28,9cv a 7.000 rpm
• PAR MÁXIMO: 31.8 

Nm a 5.500 rpm
• COMBUSTIBLE: gasolina 

sen chumbo 95
• ACESO: electrónico
• TRANSMISIÓN 

PRIMARIA: cadea
• TRANSMISIÓN 

SECUNDARIA: correa
• EMBRAGUE: automático 

centrífugo en seco

CHASIS
• TIPO: multitubular de aceiro
• SUSPENSIÓN DIANTEIRA: 

HTS Hydraulic Tilting System 
con regulación electrónica

• SUSPENSIÓN TRASEIRA: 
tipo basculante; motor 
conectado ao chasis

• TIPO DE SUSPENSIÓN 
TRASEIRA: 2 amortecedores

• FREO DIANTEIRO: 2 
discos (240 mm)

• FREO TRASEIRO: 
disco (256 mm)

• RODA DIANTEIRA: lamia 
de aluminio de 14"

• RODA TRASEIRA: lamia 
de aluminio de 15"

DIMENSIÓNS E PESO
• LONXITUDE: 2.270 mm
• ANCHO: 840 mm
• ALTURA: 1.310 mm
• DISTANCIA ENTRE 

EIXOS: 1.560 mm
• ALTURA DE ASENTO: 810 mm
• CAPACIDADE DO 

DEPÓSITO: 13,2 litros
• PESO EN SECO: 220 kg

EQUIPAMENTO
• Guanteira
• Arrinque eléctrico
• Cabalete central
• Instrumentación
• Contarrevolucións
• Reloxo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Testemuña de reserva
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■ BRAIS GARCÍA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Pronunciar a marca Porsche 
é falar de automóbiles depor-
tivos e dun número icónico, o 
911. Neste número de SPRINT 
MOTOR traemos unha xera-
ción que cumpre agora 25 
anos, esta xeración do 911 
co código interno 996 ase-
gurou, xunto co Boxster, que 
Porsche continuase sendo 
independente.

Os afeccionados queda-
ron asombrados cando o vi-
ron por primeira vez no Salón 
de Frankfurt (1997). A excep-
ción do icónico deseño do 
911, moi modificado, e do 
motor traseiro de seis cilin-
dros boxer, todo era novo. 
Utilizaba a refrixeración por 
auga en lugar de aire e un in-
novador concepto de pezas 
compartidas co Boxster 986. 
Ata os piares B, os elementos 
internos do 996 e do Boxster 
eran idénticos.

Era o momento de "ra-
char cos vellos hábitos", 

lembra na actualidade 
August Achleitner. De 1989 
a 2000, ocupou o cargo de 
Director de Planificación 
Técnica de Produtos, 
Conceptos e Formatos de 
Vehículos. Como tal, foi o res-
ponsable estratéxico do con-
cepto global do 996. "Porsche 
necesitaba un automóbil nun 
segmento de prezo máis 
baixo, para axudar a xerar un 
maior volume de vendas. Así 
que isto levou á idea de que 
o Boxster e o 996 comparti-
sen pezas". Non había dúbida 
de que o novo 911 tiña que 
parecer un 911, pero o motor 
que se instalaría na parte tra-
seira, inicialmente, non esta-
ba claro. "Experimentamos co 
propulsor porque os deseños 
de dúas válvulas por cilindro 
refrixerados por aire estaban 
ao final do camiño tecnoloxi-
camente, en termos de emi-
sións e potencia", explica. "E 
o boxer de catro válvulas re-
frixerado por aire non funcio-
naba debido a varios puntos 
quentes que non podiamos 

controlar. En 1989, mesmo 
se instalou un V8 compacto 
na parte traseira a modo de 
proba, pero esa idea tamén 
se descartou. Así que iso le-
vounos aos motores boxer 
de catro válvulas refrixera-
dos por auga".

Pezas compartidas

O Director de Deseño, 
Harm Lagaay, definiu as li-
ñas mestras do 996. Lembra 
como lle sorprendeu a es-
tratexia de crear un roadster 
con motor central e un cupé 
con motor traseiro, comple-
tamente idénticos dende a 
parte dianteira ata o piar B. 
"Deseñamos primeiro unha 
serie de pezas comúns para 
os dous", afirma. Debido ás li-
mitacións de tempo, os mo-
delistas tiveron que traballar 
directamente en modelos a 
escala 1:1. Para conseguilo 
Porsche incorporou ao equi-
po de Lagaay unha gran can-
tidade de especialistas, ata 
80 membros no momento 
álxido.

Debido ao éxito do concept 
car Boxster no seu debut, as 
propostas de deseño selec-
cionadas parecíanse moito a 
el. "Souben inmediatamente 
que o frontal daquel coche de 
exposición encaixaría tamén 
co 996", comenta Lagaay. "O 
que a xente non sabía é que 
estabamos a traballar á vez 
no tres modelos (996, 986 e o 
concept car). Pola contra, pa-
saría demasiado tempo antes 
de que o público coñecese 

os coches". Lagaay era cons-
ciente do risco de mesturar os 
modelos Boxster 986 e 911-
996, pero salvar a empresa 
era a máxima prioridade.

O novo concepto de pe-
zas comúns afectou a todos 
os departamentos implica-
dos na parte frontal, dende 
a suspensión ata o sistema 
eléctrico, a carrozaría e as 
proporcións. O Boxster lan-
zouse en 1996, un ano antes 
que o 996, que se presentou 
en 1997. E o plan funcionou: 
vendéronse máis de 30.000 
exemplares da xeración 996 
do 911 ao ano, cunhas ven-
das totais que oscilaron en-
tre 50.000 e 60.000 unidades.

A forma e o efecto dos fa-
ros, cos seus intermitentes 
integrados, non gustaron á 
prensa. Foi unha sorpresa 
para os deseñadores, xa que 
o deseño fora moi eloxiado 
no prototipo Boxster pouco 
antes. "O deseño era total-
mente único: cinco funcio-
nes nun só módulo que non 
era caro e podía instalarse en 
minutos na cadea de monta-
xe", explica Lagaay.

Lenda negra

A lenda negra, que é real, 
do 996 son as roturas do IMS. 
Perdas de aceite polo RMS e 
rotura do IMS. Unha avaría 
“frecuente” e que Porsche 
nunca recoñeceu.

A partir da serie 996/986 
Porsche pasa da refrixera-
ción por aire (Aircooled) 
a refrixeración por auga 

25 anos da xeración 996 do 911
Porsche vendeu 175.000 exemplares

Co 911 GT3 da xeración 996 logramos distinguir claramente entre un 911 de uso cotián e un coche 
de estrada inspirado na competición
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(Watercooled), co conse-
guinte cambio no deseño 
dos motores, dando lugar á 
serie de motores M96 e, pos-
teriormente á M97. A serie 
M96 “sofre” nas súas primei-
ras xeracións dunha serie de 
puntos febles, estes puntos 
vanse vendo reforzados ou 
mellorados en cada revisión 
ou cambio do modelo.

Nas primeiras unidades 
de 996 (996 MkI) o fabrican-
te opta por un rodamento 
de dobre fila de bolas, para 
pasar, posteriormente, a un 
rodamento de simple fila de 
bolas (MKII), este rodamento 
suxeita a árbore intermedia 
que transmite o movemen-
to ás cadeas que van a cada 
unha das culatas. En ambos 
casos os rodamentos son de 
bolas de aceiro. O rodamento 

está sustentado por un eixo 
de 6 mm, conxunto que, en 
caso de rotura, deixa que a ár-
bore se descolgue coa con-
seguinte rotura do motor. 

Nas primeiras series de M97 
o problema segue sendo o 
mesmo.

Os modelos afecta-
dos do 996 por este dese-
ño son os seguintes: 996 
Carrera/S/4/4S MkI; 996 

Carrera/S/4/4S MkII; 997 
Carrera/S/4/4S ata 997 MY06

Coa aparición do 997 
MY06 o problema quedou 
solucionado.

Convertible

En 1998, o Cabriolet uniu-
se ao Coupé, cunha capota 
totalmente eléctrica que su-
bía ou baixaba en tan só 20”. 
Cando se retraía, desapare-
cía baixo unha placa metáli-
ca, eliminando a necesidade 
dunha tapa de protección. 
Uns meses máis tarde, a 
marca engadiu á gama o 911 
Carrera 4 de tracción total, 
en versións cupé e converti-
ble, ambas coa carrozaría do 
911 básico. Este Carrera de 
tracción total e o 911 Turbo 
con tracción total, que se 
ofreceu a partir de xaneiro 
de 2000 cun motor biturbo 
de 420 cabalos e 305 km/h 
de velocidade máxima, for-
maron parte da planificación 
do produto dende o princi-
pio. Achleitner comenta "no 
deseño do 996 fixemos o 
túnel de transmisión o sufi-
cientemente grande como 
para que coubese nel unha 
árbore para a tracción total".

Mentres que as versións 
Turbo e Carrera 4 estaban 
planificadas, o 911 GT3 

lanzado en maio de 1999, 
pola contra, xurdiu case por 
casualidade: debido aos 
cambios na normativa de 
competición, Porsche cons-
truíu unha versión do 911 de 
360cv como vehículo homo-
logado para estrada e suce-
sor do 911 Carrera RS. "O 
éxito comercial e o número 
de unidades non foron gran-
des ao principio", recoñece 
Achleitner. "Co 911 GT3 da 
xeración 996 logramos dis-
tinguir claramente entre un 
911 de uso cotián e un co-
che de estrada inspirado na 
competición". Seguiulle, en 
xaneiro de 2001, o 911 GT2, 
baseado no 911 Turbo, cun 
motor boxer de 3.6 litros e 
462cv. Foi o primeiro mo-
delo con freos cerámicos 
de serie.

A xeración 996 renovou-
se en 2002. A cilindrada 
aumentou a 3.596cc e a po-
tencia a 320cv (nas versións 
Carrera e Carrera 4). O 911 
Targa e o 911 Carrera 4S 
Coupé coa carrozaría máis 
ancha do 911 Turbo uní-
ronse á familia. A versión 
4S con teito aberto chegou 
en 2003. Para 2004, Porsche 
tamén ofreceu unha ver-
sión convertible do Turbo e, 
como un dos varios mode-
los especiais, o 911 Carrera 
Coupé "40º Aniversario" 
con 345cv, suspensión de-
portiva e teito solar eléc-
trico. A partir de 2005, o 
Turbo S estivo dispoñible 
en versión cupé e converti-
ble con 450cv. Nunca antes 
houbera tantas variantes do 
911 como na xeración 996. 
Porsche chegaría a vender 
uns 175.000 exemplares.

 No 996 
deseñouse o túnel 
de transmisión para 
que coubese nel 
unha árbore para a 
tracción total

Nunca antes houbera tantas variantes do 911 como na xeración 996

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*
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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 
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Últimos xiros
Pechando o ano deportivo
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Na casa. Toyota, xa campioa do mundo e tendo nas súas filas ao campión Rovanpera, contaba 
con triunfar no derradeiro match do curso, o rali de Xapón. Pero a primeira praza final foi para 
Neuville (na foto) e o seu Hyundai, que precedeu igualmente ao seu compañeiro de equipo, Ott 
Tänak. Segundo triunfo do belga no exercicio do 2022, que lle permitiu finalmente rematar terceiro 
na xeral final do WRC, tralos citados Rovanpera e Tanak.

Dobre coroa. E falando de Hyundai, dobrete para a firma tamén nipoa, desta volta no Supercampionato 
de España de Ralis.
Situación moi favorable para a dupla López-Rozada na derradeira manga, disputada no mimado asfalto ti-
nerfeño. O burgalés Efrén Llarena obtivo a vitoria, que lle outorgou tamén o subcampionato, mentres que 
o citado Pepe López remataba terceiro, acadando deste xeito a coroa da presente tempada, a terceira na súa 
conta particular.Outra máis. Despois de vencer en Noia, Mariña Lucense, Pontevedra, Sur do Condado e Ri-

beira Sacra, o xa campión galego Víctor Senra quería máis na derradeira cita do galego de ralis. 
Pilotando un DS3 WRC, con moito pedigrí, o de Dumbría remontou na etapa do domingo do II Rali 
Ribeira-Ría de Arousa, para superar a un moi incisivo Alberto Meira e facerse co sexto triunfo do 
ano, ano no que o coruñés obtivo o cetro galego e o da CERA nacional.

Novamente. O sempre interesante e veciño asturiano de ralis quedou sentenciado na penúl-
tima manga do exercicio, o rali de La Felguera, disputado nas proximidades de Langreo.
Pese a un problema inicial cunha roda, Óscar Palacio e Alberto Iglesias “Pin” venceron na carreira 
de casa, ampliando o seu palmarés cun novo título no certame do Principado. Na derradeira cita, 
Cangas del Narcea, triunfo para Daniel Alonso e Jandrín López, aos mandos dun Citroën C3.

Recompensa. Para o piloto arteixán Roberto Blach, tralos resultados acadados na manga do SCER dis-
putada en asfalto alacantino de La Nucía. O coruñés fíxose coa Beca RTS Júnior da Federación Española de 
Automovilismo, tendo como recompensa un programa no europeo de ralis do vindeiro ano.
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Astara competirá no Dakar co 01 Concept
As vantaxes do e-fuel

O copiloto galego Diego Vallejo formará parte do equipo

■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Xa quedan poucos días 
para que dea comezo unha 
das probas máis exixentes, e 
agardadas, da competición 
automobilística, o Dakar. Os 
equipos xa teñen os seus ve-
hículos preparados para em-
pezar a rodar, entre eles o de 
Astara cun coche moi espe-
cial e respectuoso co medio 
natural.

O Astara Team vai com-
petir no Dakar 2023 con 
tres unidades do Astara 01 
Concept, pilotadas por Laia 
Sanz-Maurizio Gerini, Carlos 
Checa-Marc Solà e Óscar 
Fuertes-Diego Vallejo. O 

deseño deste vehículo, ba-
seado no peso lixeiro e o 
combustible sintético, con-
vérteo nunha das opcións 
máis sostibles para competir 

nunha carreira como o Dakar 
ao máximo nivel, na que se 
necesitan elevadas doses de 
potencia e moita autonomía.

O Astara Team foi o equipo 
máis sostible e respectuoso 
co medio natural do pasado 

Dakar 2022, tras medir a súa 
pegada de carbono (segundo 
protocolos estandarizados e 
revisados por unha entidade 
independente) e neutralizar 
amplamente a baixa pega-
da xerada colaborando con 
varios proxectos en España e 
Perú. En 2023 volverase a me-
dir a pegada e empregarase 
e-fuel nunha proporción do 
90 por cento (fronte ao 70% 
do ano pasado), o que lanza-
rá mellores resultados en ter-
mos ambientais.

E-fuel

O Astara 01 Concept é un 
buggy 2WD da categoría T1.3. 
Con só 1.621 quilos en seco, 
trátase do coche máis lixei-
ro da súa categoría. Na súa 
construción abundan os ma-
teriais lixeiros, como aceiros 
especiais, aluminio e fibra de 
carbono. E a tracción a un só 
eixo permítelle prescindir de 
moitos quilos en sistemas de 
transmisión. Isto tradúcese 
en que necesita moita me-
nos enerxía para desprazarse.

Un coche alimentado con 
este combustible sintético 
xera un noventa por cento 

menos de emisións que un 
de gasolina. Ademais, non 
emite residuos sólidos nin mi-
cropartículas polo seu tubo 
de escape.

Nunha proba tan exixen-
te como o Dakar necesítase 
moita enerxía para comple-
tar cada etapa, pola suma da 
dureza e da ampla quilome-
traxe. O e-fuel é o sistema 
de almacenamento de ener-
xía cunha maior densidade 
enerxética de todos os que se 
empregan no Dakar: 10,752 
kWh por litro. É a forma de 
transportar unha reserva de 
enerxía que menos tamaño 
e peso ocupa: o Astara 01 
Concept é capaz de embar-
car 3.870 kWh cos seus depó-
sitos de e-fuel cheos, que só 
pesan ao redor de 400 quilos. 
Un coche eléctrico que quixe-
se almacenar a mesma canti-
dade de enerxía necesitaría 

 Acelera 
de 0 a 100 km/h 
en menos de seis 
segundos

 O motor 
Chevrolet V8 recibiu 
modificacións para 
adaptarse ao e-fuel
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unhas baterías de máis de 22 
toneladas (cunha densidade 
enerxética de 0,17 kWh por 
quilo), facendo inviable a súa 
participación.

Cunhas suspensións de 
longos percorridos e pro-
pulsión traseira, o Astara 01 
Concept é unha evolución do 
Century Racing CR6, un co-
che moi rápido que basea a 
súa eficacia no seu peso lixei-
ro, sinxeleza e robustez me-
cánica. A principal evolución 
deste modelo é a súa adapta-
ción para competir con com-
bustible sintético. O motor 
Chevrolet V8 recibiu modifi-
cacións no sistema de inxec-
ción e unha reprogramación 
da xestión electrónica Motec 
M1 para adaptarse ao e-fuel. 
Os depósitos e todo o siste-
ma de canalización tamén se 
adaptaron ao novo combus-
tible ecolóxico.

Ademais da súa baixísima 
pegada de carbono grazas ao 
e-fuel, as outras grandes vir-
tudes deste propulsor son a 
súa robustez, potencia (283 
kW ou 380cv) e a poderosa 
entrega de par a todo réxi-
me (cun máximo de 720 Nm 
a 4.300 rpm), dúas caracte-
rísticas clave para afrontar o 
duro percorrido e as dunas 
extremas do Dakar. Este vehí-
culo é capaz de acelerar de 0 
a 100 km/h en menos de seis 
segundos e a súa velocidade 
máxima está limitada a 170 

km/h no Dakar por regula-
mento, pero podería superar 
os 225 km/h campo a través 
sen limitacións.

Un chasis a proba de todo

A base do Astara 01 
Concept é un elaborado bas-
tidor tubular de aceiro ultrali-
xeiro e de elevada resistencia, 
que forma unha cédula de se-
guridade para piloto e copilo-
to, e sobre o que se ancoran 
directamente as suspensións, 
motor e transmisión; e os ele-
mentos de fibra de carbono 

que conforman o habitáculo 
e a carrozaría exterior.

Todo o chasis está deseña-
do para soportar a dureza do 
Dakar e sortear con eficacia 
os obstáculos do seu perco-
rrido. Para iso conta cuns im-
presionantes pneumáticos BF 
Goodrich de 37 polgadas de 
diámetro (con sistema de in-
flado/desinflado con control 
electrónico) e unhas suspen-
sións de dobre pinza cuns xe-
nerosos percorridos de 440 
milímetros.

O interior deste vehícu-
lo extremo deseñouse para 

aloxar toda a instrumenta-
ción necesaria para piloto e 
copiloto, co menor peso po-
sible. Unha única peza de car-
bono conforma o cadro de 
mandos e consola central; 
con outras grandes planchas 
deste material créase o chan, 
as bases para os asentos e a 
parede traseira. Este mode-
lo ten aire acondicionado e 
o seu deseño permite unha 
boa visibilidade, factores cra-
ve nunha competición como 
o Dakar.

 O Astara 
01 Concept basea 
a súa eficacia no 
seu peso lixeiro, 
sinxeleza e robustez 
mecánica

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas
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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


