
Audi Q8 e-tron e Q8 e-tron Sportback

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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Os automóbiles eléctricos pouco a pouco 
van gañando vendas. Na actualidade grazas, 
sobre todo, ás normativas que van ditando as 
distintas administracións, que case os obri-
gan a mercar.

Hai varias razóns a favor dos eléctricos, como 
son:

Emisións cero: os coches eléctricos non emi-
ten gases contaminantes, o que os converte 
nunha opción máis sostible e amigable co me-
dio natural que os de combustión.

Maior eficiencia enerxética: os eléctricos son 
máis eficientes enerxeticamente que os de 
combustión, xa que converten máis do oi-
tenta por cento da enerxía que consomen en 
movemento, en comparación con só ao redor 
dun vinte por cento dos automóbiles a gasoli-
na. Isto significa que os coches cen por cento 
eléctricos poden percorrer os mesmos quiló-
metros con menos enerxía.

Economía: aínda que os eléctricos poden ser 
máis custosos inicialmente polo seu prezo de 
compra, a longo prazo resultan máis econó-
micos debido ao menor custo de enerxía e 
mantemento.

Fiabilidade: os automóbiles eléctricos teñen 
menos pezas móbiles cós de combustión. Por 
exemplo, non utilizan pistóns, válvulas, cego-
ñal nin embrague. Isto leva a menos avarías. 
Canta menos fricción menos desgaste e me-
nos problemas.

Aínda que quedan moitos desafíos que de-
ben abordarse, como a infraestrutura de carga 
e a duración da batería, espérase que os auto-
móbiles eléctricos xoguen un papel cada vez 
maior no futuro da mobilidade.

Por outra banda, aínda que os vehículos 
eléctricos teñen moitas vantaxes en compa-
ración cos automóbiles de combustión inter-
na, mesmo hai algúns problemas que deben 
abordarse:

Custo inicial: os automóbiles eléctricos 
poden ser máis custosos de mercar inicial-
mente que os de combustión interna. Así e 
todo, cada vez hai máis modelos de eléctri-
cos dispoñibles no mercado e esta tendencia 

continuará con máis forza no futuro, co que 
se agarda que o seu prezo mellore á baixa.

Autonomía: aínda que a autonomía dos au-
tomóbiles eléctricos mellorou significativa-
mente nos últimos anos, aínda é menor que 
a dos coches de combustión interna e poden 
requirir máis paradas para recargar a batería 
no caso dunha viaxe longa.

Rede de carga: a rede de carga para automó-
biles eléctricos está a medrar rapidamente, 
mais hai un déficit importante de estacións 
de carga nalgunhas zonas xeográficas do noso 
país.

Caducidade da batería: a pesar de que a du-
ración da batería dos coches eléctricos me-
llorou significativamente nos últimos anos, 
aínda pode ser un problema e a batería pode 
necesitar ser substituída despois duns pou-
cos anos de uso.

Flutuacións de prezo da enerxía eléctrica: os 
coches eléctricos dependen da electricidade 
para funcionar e poden estar suxeitos a inte-
rrupcións de subministración ou variacións de 
prezos importantes da electricidade.

 Despois de todos estes pros e con-
tras do coche eléctrico, hai unha realidade 
e é que os segundos seguirán avanzando e 
impoñéndose no noso día a día por distintas 
razóns. Por normativa, por ecoloxismo, por 
demanda social e, porque, dunha forma ou 
outra, así o eliximos a sociedade actual. Os 
fabricantes lanzarán moitos novos modelos 
e tecnoloxías (sobre todo software) ao longo 
deste ano. Os eléctricos converteranse cada 
vez máis como unha opción viable. Veremos 
como evolucionan moito máis rapidamente 
segundo vaian gañando cota de mercado.

Agora só queda que os grandes fabricantes 
europeos espabilen e se poñan á altura da 
actualidade, doutra forma as marcas chine-
sas comerán unha gran parte do rico pastel 
da automoción e nós teremos que pechar fá-
bricas. Só falta ver nesta loita que se aveciña 
se os chineses son capaces de pasar as estri-
tas probas de choque do EuroNCAP con éxito, 
de ser así a ameaza asiática será demoledora.

OPINIÓN

Divagacións sobre os eléctricos

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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O pasado mes de decembro 
disputouse en Bertamiráns a 
XV Carreira do pavo. O que 
máis me gusta desta carreira 
e que calquera ciclista pode 
competir contra ciclistas pro-
fesionais. A proba é para to-
dos os públicos e por iso 
poden competir ciclistas pro-
fesionais e amateurs. E tamén 
de diferentes idades e sexos, é 
algo que fai especial este tipo 
de probas.

O día comezou con bastante 
chuvia pero á hora da proba 
escampou, e púidose gozar da 
carreira. Nela participaban ci-
clista profesionais como Alex 
Marque ou Samuel Blanco, 

tamén estaba o ex-campión 
do mundo de tríatlon Iván 
Raña, e no público cabe des-
tacar a presenza de Gustavo 
César Veloso. A proba tamén 
serviu como homenaxe a 

Alex Marque, que poñía pun-
to e final a súa longa traxecto-
ria como ciclista profesional. 
A carreira comezou dubita-
tiva con continuos ataques 
pero ningún logrou rachar o 

grupo, só o de Alex Marque e 
o do seu compañeiro de equi-
po, Samuel Blanco, a falta de 
dúas voltas para o final, foron 
quen de romper a discipli-
na do pelotón. Alex gañou a 
proba e Samuel ocupou o se-
gundo posto, en terceiro lu-
gar rematou Christian Lapido.

Cabe destacar a boa actua-
ción do cadete, Gael García 
do Club Ciclista Compostelán, 
que rematou cuarto.

Con esta carreira Alex 
Marque puxo punto e final a 
súa época de ciclista profesio-
nal, dende aquí desexámos-
lle o mellor a Alex nesta nova 
etapa.

Alex Marque despediuse do ciclismo con triunfo na Carreira do pavo de Bertamiráns
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo  

Nova Seat MÓ 50
Seat presentou 

a súa última crea-
ción: a MÓ 50. A 

nova versión diríxese a 
unha xeración máis nova 
(a partir de 14 ou 15 anos) 
que aprecia a liberdade da 
mobilidade eléctrica.

A MÓ 50 utiliza un motor 
eléctrico integrado na roda 
traseira de 4 kW de poten-
cia (cun pico de potencia 
de 7,3 kW) e unha batería 
de ións de litio cunha auto-
nomía de ata 172 km cunha 

soa carga. Ofrece espazo 
suficiente para gardar dous 
cascos integrais, un gran ni-
vel de conectividade e tres 
modos de condución: City, 
Sport e Eco, así como unha 
marcha atrás.

A batería pódese cargar 
estando na moto, pero ta-
mén se pode extraer coma 
un trolley, para enchufala a 
rede doméstica. Unha car-
ga completa lévase a cabo 
en tan só 6-8 horas.

SYM gaña cota de mercado
SYM pechou no 

noso país un exer-
cicio de sólido cre-

cemento. Cun incremento 
nas súas vendas dun 22,36% 
grazas ás 12.342 unidades 
entregadas, que lle permi-
ten alcanzar unha cota de 
mercado dun 12,70% na 
clasificación de scooters. 
Respecto a 2021, cando 
xa se gañou case un pun-
to de cota de mercado, cun 

11,10%, tras superar por pri-
meira vez en 2020 a barreira 
dun 10%, en 2022 crece case 
dous díxitos; cun incremen-
to dun 1,6% ata alcanzar un 
12,70%. Estes resultados 
confirman a constante ten-
dencia ascendente da marca 
no noso mercado, que en 19 
anos pasou de vender 903 
unidades (2004) ás 12.342 
do pasado exercicio. O mer-
cado de scooters en España 

pechou un ano positivo, cun 
aumento do 13,3%, que SYM 

supera en máis dun 68% cun 
22,36%.

Kawasaki e o hidróxeno
O hidróxeno está 

a empezar a fa-
cerse un oco nos 

programas de I+D dal-
gunhas marcas no sector 
das dúas rodas. É o caso 
de Kawasaki, que agora se 
achega a Toyota para con-
siderar seriamente o uso 
deste gas para alimentar 
as súas motos.

O proxecto aínda está un 
pouco verde e por agora a 
marca só amosou o dese-
ño, nin sequera un prototi-
po. A imaxe mostrada é un 
render feito por ordenador.

Non hai moitos datos téc-
nicos do motor máis aló de 
que se trata do catro cilin-
dros que utiliza a Kawa H2, 
convenientemente adap-
tado para poder funcionar 
mediante inxección directa 
de hidróxeno.

A almacenaxe do “com-
bustible” ocupa bastante 
máis espazo que a gasoli-
na. No caso da H2 de hidró-
xeno este vai en depósitos 
situados na zona trasei-
ra, adoptando un formato 
moi similar ao das maletas 
laterais.

LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444 
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - Vigo (Pontevedra)- Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - Lugo - Tel. 982 264 246
www.lexusauto.es/concesionarios/lexus-a-coruna
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Jaguar Classic vende un XK120 de 1950
Tras o éxito na 1000 

Miglia Experience 
UAE inaugural, pó-

dese adquirir o exclusivo 
XK120 procedente da colec-
ción Jaguar Classic en Jaguar 
Classic Works. O convertible 
bipraza XK120 de 1950 ofré-
cese como un Works Legend 
homologado cun acabado 
en cor Cream, unha capota 
en Black e un interior de tons 
Biscuit e Red.

Este exemplar, cuxa res-
tauración se levou a cabo 
dunha maneira excepcional, 
coidouse de maneira meticu-
losa dende que se unise á co-
lección Jaguar Classic. Un dos 
seus antigos donos foi Stuart 
Lightfoot, membro funda-
dor e secretario de competi-
cións do club de condutores 
de Jaguar fundado en xuño 
de 1956. O programa Works 

Legends ofrece unha selec-
ción de espectaculares ve-
hículos clásicos de ocasión, 
obtidos con destreza de to-
dos os recunchos do mun-
do. Plenamente certificados, 
cada vehículo ten unha ga-
rantía con quilometraxe ili-
mitada de 12 meses.

Jaguar Classic ten a capaci-
dade de reparar e restaurar 
os vehículos usando no pro-
ceso os bosquexos e as técni-
cas dos arquivos orixinais. O 
XK120 presentouse no Salón 
do Automóbil de Londres en 
1948 e fabricouse entre 1948 
e 1954. Fixéronse ao redor 
de 200 exemplares cunha 
carrozaría de aluminio, pero 
se reconfiguraron a aceiro 
en 1950. Nun principio soa-
mente se creou un modelo 
de convertible bipraza.

Concept eléctrico eVX
Suzuki presentou o 

concept car eléctrico 
eVX. Trátase do pri-

meiro SUV completamente 
eléctrico que nace da estra-
texia global de electrificación 
da marca. O seu lanzamen-
to ao mercado está previsto 
para 2025.

O eVX é un SUV eléctrico 
que combina o ADN 4x4 de 
Suzuki coas características 
máis avanzadas dos coches 

eléctricos de última xeración. 
Pretende trasladar o legado 
4x4 da marca á nova era eléc-
trica para ofrecer a auténti-
ca experiencia de condución 
SUV de Suzuki.

A lonxitude total é de 4.300 
mm, a anchura é de 1.800 
mm e a altura de 1.600. a ca-
pacidade da batería é de 60 
kWh, e ten unha autonomía 
de 550 km (medido en ciclo 
MIDC).

BMW Serie 7
Ao lanzamento do 

BMW i7 totalmen-
te eléctrico seguira-

lle agora a chegada de dous 
híbridos enchufables, in-
cluíndo un modelo BMW M, 
ademais dunha versión mild-
hybrid. A aposta pola electri-
ficación continúa coa última 
tecnoloxía BMW eDrive.

Dúas variantes híbridas 
enchufables (PHEV) e unha 
variante híbrida lixeira -in-
cluíndo o primeiro mode-
lo M da nova gama da Serie 
7- deleitarán aos clientes de 
todo o mundo coa poten-
cia combinada dun motor 
de gasolina de seis cilindros 
en liña e un sistema de pro-
pulsión eléctrica actualizado. 
Os sistemas de propulsión 

montados nos dous mode-
los híbridos enchufables re-
únen un motor de 6 cilindros 
en liña con tecnoloxía BMW 
TwinPower Turbo e un mo-
tor eléctrico integrado na 
transmisión Steptronic de 
8 velocidades. En ambos, a 
potencia xerada polos dous 
propulsores canalízase cara 
á estrada a través do sistema 
de tracción total intelixente 
xDrive. O motor eléctrico 
montado nos dous modelos 
conta coa última xeración da 
tecnoloxía eDrive para mo-
delos híbridos enchufables. 
O motor síncrono cunha po-
tencia específica de máis de 
5,0 kW/kg ten unha potencia 
de 145 kW/197cv nas dúas 
variantes PHEV.

Variante Etiqueta Potencia (cv) Autonomía 
eléctrica (km) Prezo

740d xDrive ECO 300 118.300 €

750e xDrive 0 490 89 131.200 €

M760e xDrive 0 571 84 142.050 €

i7 xDrive60 0 544 625 139.350 €
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Jeep Avenger
O Jeep Avenger é 

o primeiro SUV to-
talmente eléctrico 

da marca. Está dispoñible 
en catro versións –Avenger, 
Longitude, Altitude e 
Summit– repletas de carac-
terísticas e facilmente per-
sonalizables grazas a unha 
estratexia de liña sinxela e in-
tuitiva. Incluso a versión bá-
sica ofrece un alto grao de 
capacidades, tecnoloxía e co-
nectividade, cunha autono-
mía eléctrica de ata 400 km 
(WLTP) e máis de 550 km en 
contornas urbanas. O modo 
de carga rápido e sinxelo ga-
rante un desprazamento de 
30 km con só tres minutos de 
carga.

Só en Italia e España, a ver-
sión eléctrica tamén está 
dispoñible nun modelo de 
gasolina igual de dinámico 
e de baixo consumo. Dispón 

de sete cores a elixir: tres co-
res pastel (Snow, Volcano e 
Ruby) e catro cores meta-
lizadas (Sun, Lake, Granite 
e Stone), ademais de orna-
mentación de dous tons cun 
teito Volcano nas versións 
superiores.

Para as versións Longitude, 
Altitude e Summit, hai ata 
cinco paquetes dispoñibles 
que permiten personalizar 
aínda máis o novo Avenger 
con accesorios exclusivos. 
Unha oferta sinxela e modu-
lar que ofrece 4 niveis de per-
sonalización: Infotainment & 
Functionality, Driver assistan-
ce, Style, e Comfort.

Está dispoñible con pagos 
mensuais de 249 € e un pre-
zo inferior a 30.000 € grazas 
aos incentivos públicos. As 
primeiras entregas serán no 
segundo trimestre de 2023.

Renault Megane R.S. Ultime
Ultime represen-

ta a última edición 
de Megane R.S. e o 

último modelo asinado por 
Renault Sport. Alpine, a mar-
ca de vehículos deportivos de 
Renault Group, será a respon-
sable de escribir os próximos 
capítulos desta historia.

O equipamento de este co-
che inclúe de serie unha se-
rie de elementos específicos 
de Megane R.S. e R.S. Trophy: 
pantalla de 9,3" con navega-
ción integrada, sistema de 
son Bose, instrumentación 
dixital de 10", a aplicación de 
telemetría R.S. Monitor, con-
trol de cruceiro adaptativo 
e axudas ao aparcamento. 

A lista de opcións limítase a 
un head-up display, teito so-
lar e unha funda específica, 
que fará as delicias dos afec-
cionados que opten por esta 
peza de coleccionista.

Esta serie limitada baseada 
no Megane R.S. Trophy con-
ta co motor de 4 cilindros 
turboalimentado que ofre-
ce 300cv, a caixa automática 
de dobre embrague EDC e o 
diferencial mecánico Torsen. 
Grazas a iso, acelera de 0 a 100 
km/h en só 5,7”. Está equipa-
do con lamias Fuji Lixeiras de 
19". No apartado de freada, 
equipa freos Brembo bima-
terial. A suspensión dianteira 
independente, o chasis Cup, 

os topes hidráulicos en com-
presión e o sistema de direc-
ción ás catro rodas 4Control 

completan a receita para ou-
torgarlle un comportamento 
moi deportivo.

Bentley Bentayga Estendede Wheelbase
O Bentayga 

E s t e n d e d e 
Wheelbase baséa-

se no último Bentayga de 
segunda xeración e am-
plía a distancia entre eixos 
e o espazo traseiro en 180 
mm adicionais. O aumen-
to de lonxitude prodúcese 
na porta traseira, creando 
unha zona excepcionalmen-
te luxosa onde se funde o 
luxo coa innovación tecno-
lóxica, mantendo sempre as 
características distintivas de 
Bentley. Este modelo brinda 
o último en benestar para os 
pasaxeiros traseiros, co asen-
to máis avanzado xamais 

instalado nun vehículo, tres 
configuracións diferentes de 
asento, novos ionizadores de 
aire duais e un maior espa-
zo no habitáculo. O sistema 
de calefacción, ventilación e 
aire acondicionado na cabina 
traseira mellorouse para au-
mentar, aínda máis, o benes-
tar a bordo. Como novidade, 
o Bentayga EWB introduce 
portas traseiras e repousa-
brazos centrais calefacciona-
dos, o que engade un nivel 
de detalle pensado para a ca-
bina do SUV máis luxoso do 
mundo.

Lánzase co motor V8 de 4.0 
litros e 550cv de Bentley.

Novas 7



Abarth 500e: máis Abarth ca nunca
Desde 1949, Abarth 

é sinónimo de condu-
ción deportiva, altas 

prestacións e goce ao volan-
te. A electrificación, lonxe de 
afastarlle do seu legado e a súa 
identidade de marca, levou a 
unha procura aínda máis ra-
dical do seu ADN deportivo. 
Un traballo que combinou a 
enxeñería máis precisa coas 
tecnoloxías máis avanzadas 
para desenvolver o seu primei-
ro vehículo 100% eléctrico: o 
Abarth 500e. Todo un bólido 
do que se pode afirmar que é 
“máis Abarth ca nunca”.

Neste modelo tívose en con-
ta ata o “ruxido” dos motores 
térmicos Abarth, que se super-
pón ao silencio da propulsión 
eléctrica nunha chiscadela aos 
máis nostálxicos. Aspectos 
como a arquitectura eléctrica, 
o par motor, a distribución de 
pesos ou o deseño espremé-
ronse ao máximo para lograr 
as prestacións e o pracer de 

conducir que definen á mar-
ca do escorpión.

O resultado é espectacular: a 
batería de 42 kWh do Abarth 
500e desenvolve 154cv e per-
mite pasar de 0 a 100 Km/h 
en 7”. Ademais, este mode-
lo ofrece tres modos de con-
dución diferentes, pensados 
para contornas moi diversas: 
Turismo, Scorpion Street e 
Scorpion Track. Tamén se tra-
ballou moito na velocidade de 
carga, para acurtar ao máximo 
as paradas en boxes: 5 minu-
tos bastan para obter 50 km 
máis de autonomía. En 35 mi-
nutos, lógrase recargar a ba-
tería o 80%.

Coincidindo co seu lanza-
mento, o Abarth 500e com-
pleta a súa gama coa serie 
especial Scorpionissima, tan-
to en berlina como en conver-
tible, que se caracteriza polo 
seu completo nivel de equipa-
mento e as súas atrevidas co-
res Acid Green e Poison Blue.

Jaguar lanza o novo I-Pace
Jaguar lanzou no 

mercado nacional a 
versión renovada do 

seu modelo eléctrico I-Pace, 
que alcanza unha poten-
cia máxima de 400 cabalos e 
unha autonomía de 470 qui-
lómetros, segundo informou 
a empresa nun comunicado. 
Este modelo conta cun dese-
ño renovado, no que destacan 
a nova grella dianteira lisa, así 
como as tomas laterais do pa-
ragolpes dianteiro en Atlas 
Grey, mentres que o acabado 
das portas e o faldón traseiro 
teñen a cor da carrozaría. Os 
motores eléctricos do I-Pace 
permiten ao vehículo acele-
rar de cero a cen quilómetros 

por hora en 4,8 segundos, á 
vez que a velocidade máxi-
ma á que pode circular este 
todocamiño é de 200 quiló-
metros por hora. O vehícu-
lo, cunha autonomía en ciclo 
WLTP de 470 quilómetros, 
pode recargar 127 quilóme-
tros de autonomía en quince 
minutos cun cargador de 100 
quilowatts, mentres que con 
11 quilowatts lógranse 53 qui-
lómetros por hora de recarga.

O novo Jaguar I-Pace eléc-
trico da firma automobilísti-
ca británica comercialízase 
cun prezo de 95.000 euros 
para a versión R-Dynamic SE 
e de 102.750 euros para o 
R-Dynamic HSE.

❱❱ O senador do PP 
Javier Guerra rexistrou unha 
moción instando ao Gober-
no central a adxudicar unha 
axuda directa á factoría vi-
guesa de Stellantis, como as 
recibidas polo consorcio VW 
nas súas plantas de Marto-
rell e Sagunto.

❱❱ Tesla foi a gran 
triunfadora durante 2022 
nos test de seguridade que 
realiza Euro NCAP, ao si-

tuar a dous dos seus mode-
los entre os mellor valora-
dos, mentres que Hyundai 
e as chinesas Wey e ORA ta-
mén contaron con vehículos 
'best in class' nas súas cate-
gorías.

❱❱ As asociacións 
Ganvam e Fagenauto pedi-
ron ao Parlamento Europeo 
que todas as pequenas e 
medianas empresas do sec-
tor da venda e reparación 

teñan acceso aos datos que 
xeren os vehículos conec-
tados para "garantir a libre 
competencia e uns prezos 
máis competitivos para o 
consumidor".

❱❱ O mercado de pe-
zas de coches de segun-
da man, como os motores 
de furgonetas de segunda 
man, medrou notablemen-
te nos últimos anos debido 
á crecente demanda de pe-

zas máis económicas e acce-
sibles para reparar e manter 
os vehículos.

❱❱ A ministra para a 
Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, 
dixo que nos "vindeiros me-
ses" haberá un "boom nota-
ble" na penetración do ve-
hículo eléctrico en España; 
considerou que para iso ta-
mén é necesario que se aba-
raten este tipo de coches.

BREVES
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Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
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Bosch Car Service
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· Reparación de Cambios automáticos
· Adaptación de vehículos para discapacitados
· Mecánica de mantenimiento
· Electricidad
· Encendido
· Carrocería
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· Mecánica motot



Pneumáticos sen aire
Unha frota de 50 

furgonetas de re-
partición de DHL 

Express equipará o pneumá-
tico sen aire Michelin UPTIS1 
para realizar entregas de úl-
tima milla en Singapur antes 
de finais de 2023. O progra-
ma piloto comezará cos pri-
meiros vehículos equipados 
con esta tecnoloxía circulan-
do a partir deste mes. Desta 
forma, esta tecnoloxía en-
saiarase en condicións re-
ais un ano antes do previsto, 
grazas á colaboración entre 
Michelin e DHL.

O prototipo Michelin UPTIS 
é un conxunto de lamia/
pneumático a proba de pi-
cadas destinado a turismos 
e furgonetas lixeiras que en 
vez de aire utiliza unha re-
volucionaria estrutura ca-
paz de soportar o vehículo, 

asegurando a robustez da 
roda e garantindo o confort 
e a seguridade durante a 
condución. Deseñada como 
unha solución plug-and-play.

A tecnoloxía sen aire é a cla-
ve da visión de Michelin dun 
pneumático totalmente sos-
tible para 2050. Na actualida-
de, un 20% dos pneumáticos 
estráganse prematuramente 
debido a picadas e rebentóns 
(12%) ou ao desgaste irregu-
lar causado por unha presión 
deficiente (8%). Baseándose 
en investigacións internas, 
Michelin prevé que a tecno-
loxía sen aire UPTIS podería 
evitar a perda prematura de 
ata 200 millóns de pneumáti-
cos ao ano en todo o mundo, 
ou un aforro de 2 millóns de 
toneladas de material, equi-
valente a unhas 200 veces o 
peso da torre Eiffel.

Spring, novo acabado Extreme
Dacia presentou o 

Spring Extreme no 
Salón do Automóbil 

de Bruxelas, novo nivel de 
acabado que viste a gama 
cun rexistro outdoor. Este 
novo acabado completará a 
gama de catro vehículos pia-
res da marca Dacia (Spring, 
Sandero, Duster e Jogger).

Spring Extreme loce unha 
nova cor, a Azul Lousa, así 
como características de 
deseño exclusivas:

No exterior: Elementos pin-
tados de cor marrón cobre 
nas barras do teito, os cor-
pos dos retrovisores, o centro 
das rodas, o logotipo Dacia 
da porta do maleteiro e de-
baixo dos faros. Stripping 
con motivo topográfico nas 
portas dianteiras que lembra 
ao snorkel, elemento distinti-
vo de Duster, situado entre as 
portas e as aletas dianteiras. 

Protección inferior de porta 
con motivo topográfico.

No interior: Limiares das 
portas dianteiras con motivo 
topográfico. Alfombras dian-
teiras de goma con motivo 
topográfico. Elementos pin-
tados en marrón cobre nos 
paneis das portas dianteiras, 
nas contornas das tomas de 
aire e na contorna da unida-
de de navegación. Pespuntes 
marrón cobre nos asentos. 
Emblema Dacia Link en re-
levo nos asentos dianteiros.

O acabado Extreme de 
Spring substitúe ao acaba-
do Expression.

Dacia tamén estrea o 
novo motor Electric 65 
(65cv/48kW). Con este novo 
motor o Spring Extreme 
dispón dunha autonomía 
de 357 km en ciclo WLTP 
Urbano.

MG aposta polos concesionarios
MG España segue 

conquistando novos 
fitos e protagonizan-

do un imparable crecemento 
no noso país, que se vai a am-
plificar en 2023 duplicando a 
súa rede comercial e triplican-
do a súa facturación, que en 
2022 vai ascender a 125 mi-
llóns de euros.

A marca creou unha sólida 
rede en menos de dous anos 
dende a súa chegada ao noso 
país, que arrincou o ano con 
24 puntos de servizo a ple-
no rendemento e vai pechalo 
con 50 puntos de venda inte-
grais –con servizo de venda 

e de postvenda- que ofrecen 
cobertura en todas as comu-
nidades e cobren o 95% do 
mercado. O crecemento da 
rede acelerarase en 2023 co 
obxectivo de chegar a 100 
puntos integrais.

O modelo de distribución 
de MG baséase en contratos 
standard de concesionarios 
e non nun modelo de axen-
cia. “Estamos a crear e con-
solidando unha das mellores 
redes de concesionarios de 
vehículos en España, pola 
súa solvencia financeira e ca-
pacidade de xestión. En tan só 
18 meses creouse dende cero 

unha rede oficial de concesio-
narios MG física, profesional, 
integral (venda e postven-
da) e con cobertura nacional, 
fito nunca visto na Industria 

do automóbil no noso 
país”, asegura Pedro García, 
Vicepresidente e Country 
Xestor de MG Motor España.
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Nova berlina ID.7 con camuflaxe dixital
Volkswagen pre-

sentou a súa primei-
ra berlina totalmente 

eléctrica ID.7 baseada na pla-
taforma modular de propul-
sión eléctrica (MEB) cunha 
camuflaxe intelixente no CES 
en Las Vegas. A exclusiva tec-
noloxía cun acabado de pin-
tura multicapa pode facer que 
algunhas partes do vehículo 
brillen. Funciona de forma 
interactiva e simboliza o se-
guinte paso na dixitalización 
do futuro modelo superior da 
familia ID.

O prototipo do ID. AERO, 
que se mostrou en China, xa 
ofreceu un adianto do novo 
modelo, que tamén aposta 
por un deseño aerodinámico 
e permite autonomías de ata 
700 km (WLTP).

«Co novo ID.7, completamos 
a gama alta da nosa carteira 
de modelos eléctricos. O ID.7 
é un dos dez novos modelos 
eléctricos que lanzaremos de 
aquí a 2026. O noso obxectivo: 
Dispoñer da oferta adecuada 
para os nosos clientes en cada 

segmento», afirma Thomas 
Schäfer, CEO de Volkswagen.

A linguaxe de deseño da ber-
lina é especialmente recha-
mante polo frontal e o teito 
de deseño aerodinámico, que 
contribúen a reducir o consu-
mo enerxético e a aumentar 
a autonomía. As entradas de 
aire na parte dianteira per-
miten que a corrente de aire 
flúa especificamente cara ao 
lateral do vehículo en direc-
ción á parte traseira. Forman 
así unha cortina de aire que 
acouga o caudal de aire cara 
ao lado do vehículo. O tei-
to inclinado axuda ao ID.7 a 
conseguir un coeficiente ae-
rodinámico moi bo.

A berlina camuflada presen-
ta un deseño de camuflaxe 
dixital cun exclusivo acabado 
de pintura do vehículo que fai 
que o ID.7 brille de forma inte-
ractiva. Aplicáronse 40 capas 
de pintura, que unhas veces 
son condutoras e outras illan-
tes. 22 zonas controlables por 
separado do vehículo electri-
fícanse (electroluminiscencia) 

baixo a capa superior de pin-
tura para que se iluminen. Se 
o axusta todo a un sistema de 

son, o ritmo faise visible a tra-
vés da iluminación de zonas 
individuais.

Midnight eVTOL
Stellantis e Archer 

asinaron un acordo 
para unir forzas para 

fabricar a aeronave eléctri-
ca de manobra vertical in-
signia de Archer, o Midnight 
(eVTOL).

Stellantis traballará con 
Archer para poñer en mar-
cha a planta de Covington, 
Xeorxia, onde ambas as 
compañías teñen previs-
to comezar a fabricar o 
Midnight en 2024. Midnight 
está deseñado para ser se-
guro, sostible, silencioso e, 
coa súa carga útil previs-
ta de máis de 1.000 libras, 
pode transportar a catro pa-
saxeiros e un piloto. Cunha 
autonomía de 160 km, o 
Midnight está optimizado 
para traxectos curtos con-
secutivos duns 32 km, cun 
tempo de carga intermedio 
de 10 minutos.

Archer ofrece o seu equipo 
de expertos en eVTOL, tren 
motriz eléctrico e certifica-
ción, mentres que Stellantis 

achega a súa tecnoloxía e 
coñecementos avanzados 
de fabricación, ademais de 
persoal experto e capital. 
Esta combinación pretende 
o rápido escalado na pro-
dución de aeronaves para 
cumprir os plans de co-
mercialización de Archer. A 
meta é que Stellantis pro-
duza en serie a aeronave 
eVTOL de Archer como fa-
bricante exclusivo.
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A mobilidade do presente 
xa é eléctrica. Unha boa in-
fraestrutura de recarga é cru-
cial para o coche eléctrico. 
Tamén saber que tipo de re-
carga é a máis adecuada se-
gundo as características de 
cada vehículo e o momento 
e lugar da carga. Á hora de 
falar de recarga do vehículo 
eléctrico hai algúns conceptos 
relacionados cos tipos de car-
gadores, os conectores ou os 
tempos de carga, que poden 
crear confusión, pero é moi-
to máis sinxelo do que pare-
ce cando te familiarizas co seu 
uso. Un experto de Seat axú-
danos neste tema eléctrico.

Cuestión de corrente. “A 
carga da batería de vehículos 
eléctricos e híbridos depende 
principalmente de dous facto-
res: a capacidade da batería 
do coche e a potencia do car-
gador dispoñible, e isto inflúe 
nos rangos de tempo de car-
ga”, explica Ramón Calderón, 
responsable de e-Mobility 
Relacións Institucionais en 
Seat. A capacidade da bate-
ría é a cantidade de enerxía 
eléctrica que esta é capaz de 
almacenar, mentres que a po-
tencia é a cantidade de ener-
xía eléctrica que o cargador 
pode subministrar ao vehícu-
lo. “O usuario dun coche elec-
trificado ten á súa disposición 
diversos modos de carga: tipo 
2 (carga lenta), tipo 3 (carga 
semirrápida) e tipo 4 (carga 
superrápida ou ultrarrápida). 
Segundo a capacidade que 
teña a batería do coche e a 
potencia do cargador e o ca-
ble conector, levaranos máis 
ou menos tempo cargala”, ex-
plica Calderón.

Durante a noite. Se temos 
en casa un coche híbrido en-
chufable ou un eléctrico pe-
queno podemos deixar o 
coche cargando pola noite 
no garaxe cun tipo de carga 
2. Con esta opción, o vehículo 
conéctase á rede eléctrica me-
diante un adaptador que ga-
rante a seguridade da recarga 
e que está dotado dun enchu-
fe doméstico, dos que temos 
en casa (tipo Schuko). Neste 
modo, (para unha potencia 

de 3,6 kW) un híbrido tarda de 
media entre 3/4 horas en car-
gar de 0 ao 100% de batería, 
e un eléctrico, unhas 16 horas 
de media, dependendo da po-
tencia e o cable e da capaci-
dade da batería. Con todo, no 
caso de que contemos cun ve-
hículo 100% eléctrico ou un 
híbrido enchufable, cunha au-

tonomía considerablemente 
alta, a opción máis convenien-
te é o modo de carga tipo 3, 
tamén coñecido como semi-
rrápido. Este modo de carga 
require dun dispositivo ou 
punto de carga de parede, 
coñecido como Wallbox, que 
incorpora varios sistemas de 
protección. “O uso do modo 
3, pola súa seguridade, fiabi-
lidade e rápidez, está a impo-
ñerse ao modo 2 a medida 
que aumentan as potencias 
de carga e a capacidade das 

baterías dos vehículos eléc-
tricos”, afirma Calderón. Este 
modo permítenos traballar 
con potencias superiores en 
casa, e á súa vez optimizar o 
tempo de carga.

Tarde de shopping. Fóra de 
casa, os puntos de recarga de 
uso público que habitualmen-
te atoparemos serán tamén 
de modo 3 (semirrápido), xa 
que é obrigatorio que como 
mínimo sexan deste nivel de 
recarga. No modo 3, a cone-
xión do vehículo eléctrico ou 
híbrido á rede de corrente al-
terna realízase mediante co-
nectores Mennekes. Tendo en 
conta que a potencia destes 
puntos públicos é máis ele-
vada (ao redor de 11 kW), de 
media o tempo de carga será 
para un híbrido enchufable 
entre ½ e 1 hora, mentres que 
para un 100% eléctrico carga-
lo do 0 a 100% poderíanos le-
var entre 4/6 horas.

Un bo café. O modo 4 (su-
perrápido), indicado unica-
mente para vehículos 100% 
eléctricos con alta autono-
mía, permítenos recargar 
como mínimo o 70% da bate-
ría en pouco máis de 30 mi-
nutos (para unha potencia de 
cargador de 100 kW), o tem-
po xusto para tomar algo ou 
realizar a compra semanal, e 
o 100%, aproximadamente 

unha hora. A recarga en modo 
4 realízase en corrente conti-
nua, a diferenza dos modos 
anteriores, que se realizan en 
corrente alterna, o que per-
mite unha carga máis rápi-
da xa que o vehículo non ten 
que facer conversións. O co-
nector estándar máis utiliza-
do para este tipo de recarga é 
o CCS. Xunto co modo 3, son 
os que atopará o usuario en 
centros comerciais, vía pública 
ou centros de traballo. Dentro 
do cargadores modo 4 existen 
tamén os de carga ultrarrápi-
da, especialmente pensados 
para as estacións de uso pú-
blico exteriores ou electroline-
ras. Con este modo, que pode 
superar o 250 kW de poten-
cia, un coche 100% eléctrico 
de media cargaríase en menos 
de 30 minutos.

É importante destacar que 
cargador e vehículo comuní-
canse continuamente durante 
a carga para non superar a po-
tencia admisible pola batería. 
É dicir, un vehículo que admi-
te un máximo de 125 kW de 
potencia aínda que se cargue 
nun cargador de 250 kW nun-
ca superará a potencia de 125 
kW. O mesmo ocorre á inver-
sa; aínda que o vehículo poida 
cargarse a 250 kW, se o carga-
dor é de menor potencia nun-
ca a superará.

Cargadores, baterías e outros elementos da mobilidade eléctrica
■ REDACCIÓN | TexTo e FoTos

 O tempo 
de carga vén 
determinado tanto 
pola capacidade da 
batería do coche 
como pola potencia 
do cargador que se 
usa
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Ano 2023. Agardo que to-
dos esteades xa no cami-
ño de conseguir o primeiro 
obxectivo do mes.

Se fixestes os deberes, ao 
acabar xaneiro poderedes 
analizar se foi alcanzado o 
obxectivo fixado.

Ou non fixestes os debe-
res? Se fose así é que segui-
des traballando como hai 
vinte anos. Conseguíronse? 
Parabéns! Aínda que non sei 
canto poderedes durar, pero 
de momento aproveitade.

A base do presente no ta-
ller é ter unha visión máis 
ampla, focalizar só o nego-
cio en reparar non é eficien-
te, só é para o presente, para 
o futuro inmediato será que-
darse atrás, moi atrás. Visión 
de 360º (moi importante), vi-
sión empresarial, esa a chave 
do taller do futuro.

O principio de todo é ter 
un obxectivo, e non confun-
dir este con desexo. Unha 

arela é gañar cartos, un 
obxectivo é ter unha marxe 
bruta dun vinte por cento.

Para fixar metas o primei-
ro que hai que saber é sobre 
que se van marcar. Eu diría-
vos que o fagades sobre o 
que vendedes, que analice-
des o que fixestes en 2022 
e fixedes un obxectivo al-
canzábel, medible e flexible 
para este ano.

Aínda que xa ides tarde, 
por que isto se debe facer 
durante outubro ou novem-
bro do ano pasado, pero me-
llor tarde que ir a cegas.

Algunhas claves 
adicionais ao definir o 
obxectivo

- Formación: Tanto 
tecnicamente, que nos cons-
ta que se o facedes, pero ta-
mén en xestión.

- Dixitalizar procesos 
técnicos: Analizade o voso 
programa de xestión e os di-
ferentes softwares anexos, 
como valoración danos/tem-
pos, documentación técnica, 
software box cabina pintura e 
e-commerce. Comprobar se se 

poden integrar no programa 
de xestión. Se conseguides es-
tas integracións optimizaredes 
o voso tempo, polo que dispo-
ñeredes de tempo de calidade 
para estar co cliente.

- A pegada dixital: 
Non podedes estar á marxe, 
actualmente é obrigado ter 
presenza na Internet, alí están 
os clientes presentes e futuros 
e moitas máis cousas que nos 
interesan para o noso negocio.

Poñémonos a traballar? 
Ánimo e que teñades moitos 
éxitos en 2023!

■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | TexTo

 A base do 
presente no taller é 
ter unha visión de 
360 graos

O taller do futuro - 2023

As apps de mobilidade fixéronse imprescindibles
■ REDACCIÓN 

Un catorce por cento dos 
compradores online ten al-
gunha app relacionada con 
servizos de mobilidade fron-
te a un doce por cento do 
ano anterior.

Aumenta o uso de aplica-
cións de vehículo privado 
compartido e de vehícu-
lo con chofer, mentres que 
descenden as de vehícu-
lo de alugueiro sen chofer 
(sharing). Dentro do uso de 
aplicacións móbiles, as apps 
de mobilidade seguen me-
drando no noso país. As que 
facilitan o uso dun vehícu-
lo con chofer son as máis 

usadas: o 70% dos enquisa-
dos (catro puntos máis que 
en 2021), asegura dispoñer 
de polo menos unha no seu 
smartphone. O gasto medio 
mensual neste tipo de apli-
cacións é de 45 euros. As 
apps de vehículo privado 
compartido tamén soben, 
pasando dun 26% de 2021 
a un 27 de 2022. Este tipo de 
aplicacións son as que pre-
sentan un maior gasto me-
dio mensual, que alcanza os 
51 euros.

O único sector que descen-
de dentro das aplicacións de 
mobilidade é o relacionado 
co vehículo de alugueiro sen 

chofer, é dicir, de sharing de 
todo tipo de vehículos (co-
che, moto, bicicleta ou pa-
tinete). Cun gasto medio 

de corenta euros, o seu uso 
baixou dun 28 a un 27 por 
cento o ano pasado.
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!
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Mellorando un concepto de éxito

Audi Q8 e-tron e Q8 e-tron Sportback

■ BRAIS GARCÍA  | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

No panorama automo-
bilístico cada día impon-
se máis a electrificación 
dos coches, máis concre-
tamente os cen por cen-
to eléctricos. Os grandes 
fabricantes comezan a 
ensinar con forza cales 
son as súas bazas nes-
te taboleiro ineludible. 
Un, ou dous, deses acti-
vos son os que vos pre-
sentamos nestas páxinas. 
O novo Q8 e-tron baséa-
se na historia deste vehí-
culo pioneiro, que dende 
o seu lanzamento esta-
bleceu os estándares no 
segmento dos SUV eléc-
tricos na clase premium. 
Este modelo mellora a súa 
condución cunha aerodi-
námica fortalecida, unha 
maior potencia de carga e 
unha batería con máis ca-
pacidade, o que permite 
homologar unha autono-
mía (WLTP) de ata 575 km 
para o SUV, e de ata 595 
na versión Sportback. Os 
cambios de deseño, espe-
cialmente significativos na 
parte dianteira, outórgan-
lle ao novo modelo unha 
aparencia máis moderna 
e refinada.

O novo Q8 e-tron ten 
dúas versións de carro-
zaría: o clásico SUV e o 
Sportback (cupé). Cunha 
lonxitude de 4,915 metros, 
unha anchura de 1,937 e 
unha altura de 1,619 para 
o Sportback (1,633 me-
tros no caso do SUV). 
Pola súa banda, a carroza-
ría dos SQ8 e-tron e SQ8 
Sportback e-tron, as va-
riantes deportivas, é dous 
milímetros máis baixa e 39 
máis ancha.

A distancia entre eixes, 
de 2,928 metros, tamén 
permite un grande es-
pazo para as pernas nas 
prazas traseiras. A capa-
cidade do maleteiro al-
canza os 569 litros (SUV) 
e 529 (Sportback); ambos 
contan cun espazo de al-
macenamento adicional 
de 62 litros baixo o capó.

Tres variantes do 
sistema de propulsión

Para ambas as carroza-
rías pódese elixir entre 
tres variantes de propul-
sión con tracción total 
eléctrica. O Audi 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, 
e un par máximo de 664 
Nm. A autonomía é de ata 
486 km para o SUV; e de 

501 no Sportback.
Tamén con dous moto-

res, a potencia no Q8 55 
e-tron alcanza 300 kW, 
con 664 Nm de par máxi-
mo. A autonomía nes-
te caso é de ata 575 km 
para o SUV, e de ata 595 
km para o Sportback. A 
velocidade no Q8 50 e-
tron e no Q8 55 e-tron 
está limitada a 200 km/h.

As versións tope de 
gama son o Audi SQ8 e-
tron e o SQ8 Sportback 
e-tron, propulsadas por 

 A versión de 
entrada é a edición 
Advanced, cun prezo 
de 84.610 € (Q8 
e-tron 50)
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tres motores que ofrecen 
unha potencia de sistema 
de 370 kW e un par máximo 
de 973 Nm. A autonomía nos 
modelos S é de ata 465 km 
para o SUV e de ata 483 km 
no Sportback. A velocidade 
máxima está limitada a 210 
km/h.

Motores traseiros 
optimizados

O novo Audi Q8 e-tron está 
equipado con motores eléc-
tricos en ambos os eixes que 
funcionan segundo o prin-
cipio das máquinas asíncro-
nas. O fluxo de corrente no 
devanado do estátor crea un 
campo magnético ao redor 
do eixo do rotor, provocan-
do o seu movemento. Unha 
gran vantaxe deste xeito de 
funcionamento é que se non 
hai fluxo de corrente, os mo-
tores non producen perdas 
por arrastre, o que mello-
ra a eficiencia. Para o novo 
Audi Q8 e-tron mellorouse o 

concepto de motor asíncro-
no utilizado no eixo trasei-
ro, que aumenta de 12 a 14 o 
número de bobinas que xe-
ran o campo electromagné-
tico. Desta forma o propulsor 
produce un campo magnéti-
co máis intenso cunha entra-
da de electricidade similar, 
o que á súa vez garante un 
par máis elevado. Posto que 
o motor eléctrico necesita 
menos electricidade para xe-
rar par, isto tradúcese nun-
ha diminución do consumo 
e un aumento da autonomía.

Tres propulsores para o 
SQ8 e-tron

Cos modelos S da gama 
e-tron, Audi foi pioneira ao 
implementar un sistema de 
propulsión eléctrico con tres 
motores nun vehículo pro-
ducido a grande escala. Este 
concepto perfeccionouse 
para o novo SQ8 e-tron, que 
conta cun motor eléctrico 
dianteiro de 124 kW e dous 

motores eléctricos de 98 kW 
cada un que impulsan por 
separado as rodas traseiras, 
o que permite alcanzar unha 
potencia total de sistema de 
370 kW e outorga ao SUV de 
case cinco metros de lonxi-
tude a capacidade de acele-
ración dun deportivo.

Datos da capacidade e 
carga da batería

A batería do Q8 50 e-tron 
ten unha capacidade de al-
macenamento neta de 89 
kWh (95 kWh brutos), men-
tres que para o Q8 55 e-tron 
e o SQ8 e-tron a capacidade 
neta é de 106 kWh (114 kWh 
brutos). Grazas a unha opti-
mización do sistema de xes-
tión da batería, a capacidade 
utilizable da mesma tamén 
aumentou.

Nunha estación de carga 
de alta potencia, o Audi Q8 
50 e-tron alcanza unha po-
tencia máxima de carga de 
150 kW; nos Q8 55 e-tron e 
SQ8 e-tron aumenta ata o 
170 kW. Isto permite cargar 
a batería dun 10 ao 80 por 
cento da súa capacidade en 
aproximadamente 31 mi-
nutos. En dez minutos, uti-
lizando carga rápida de alta 
potencia, o Q8 e-tron e o Q8 
55 e-tron poden recargar a 
enerxía necesaria para per-
correr 123 km (104 km no 
SQ8 e-tron). Ademais, o Audi 
Q8 e-tron caracterízase por 
unha curva de recarga úni-
ca na súa categoría, o que 
lle permite manter unha alta 
potencia de carga durante 
máis tempo e, por tanto, re-
cargar a batería dunha for-
ma rápida.

Nunha estación de carga 
con corrente alterna ou nun 
Wallbox, o Audi Q8 e-tron 
pode recargarse cunha po-
tencia de ata 11 kW. De for-
ma opcional, Audi ofrece un 
cargador de corrente alter-
na de 22 kW. En condicións 
ideais, utilizando corrente 
alterna e unha potencia de 
carga de 11 kW, a batería do 
Audi Q8 50 e-tron pode re-
cargarse por completo nun-
has 9 horas e 15 minutos (22 
kW: unhas 4 horas e 45 mi-
nutos); nos Audi Q8 e-tron 
coa batería de maior capa-
cidade, o tempo necesario 
para unha carga completa é 
dunhas 11 horas e 30 minu-
tos (22 kW: 6 horas).

Dinámica e comodidade

O novo Audi Q8 e-tron 
está equipado de serie cun-
ha suspensión pneumática 
con amortecedores contro-
lados electronicamente. A 
altura libre ao chan pode va-
riar nun total de 76 mm, en 
función da situación de 
condución. A suspensión 

axustouse para optimizar a 
dinámica lateral do vehículo; 
ademais, o control de esta-
bilización electrónico (ESC) 
permite unha maior mano-
brabilidade, especialmente 
en curvas pechadas.

Todos os sistemas de con-
trol do chasis reciben no-
vos axustes. O resultado é 
un SUV premium silencioso 
e cómodo, tanto en cidade 
como nos traxectos de cur-
ta e longa distancia.

Reciclaxe

O Audi Q8 e-tron está cer-
tificado como neutro en car-
bono1 para os clientes de 
Europa e Estados Unidos. 
A partir de 2025, todas as 

 As versións 
tope de gama son o 
SQ8 e-tron e o SQ8 
Sportback e-tron, 
propulsadas por tres 
motores
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factorías de Audi operarán 
con cero emisións netas1. 
Bruxelas xa logrou esta dis-
tinción en 2018, mentres que 
Györ e Böllinger Höfe fixéro-
no en 2020. Ademais, Audi 
tamén utiliza materiais reci-
clados para algúns compo-
ñentes do Q8 e-tron, o que 
permite reducir os recursos 
e garante un ciclo pechado, 
eficiente e sostible. No inte-
rior utilízanse materiais reci-
clados para o illamento, así 
como na moqueta.

As insercións decorativas 
situadas por encima da pan-
talla están dispoñibles nun 
novo material técnico de cor 
antracita que está fabricado 
parcialmente con botellas 
de PET recicladas. A tapiza-
ría dos asentos deportivos 
no acabado S line combina 
coiro sintético e a microfibra 
Dinamica, composta de ata 
un 45% de fibras de poliés-
ter que se fabrican a partir 
de botellas de PET recicla-
das, materiais téxtiles recu-
perados e residuos de fibras; 
o seu aspecto e tacto seguen 
sendo similares aos que ofre-
ce o ante.

Equipamento e prezos

O lanzamento ao mercado 
destes alemáns está previs-
to para finais de febreiro. A 
versión de entrada é a edi-
ción Advanced, cun prezo de 
84 610 euros no caso do Q8 
e-tron 50; e de 94.610 euros 
para o Q8 e-tron 55. As ver-
sións Sportback teñen un 
sobreprezo de 2.500 euros a 

igualdade de motorización 
e equipamento con respec-
to á carrozaría SUV.

A edición Advanced con-
ta cunha completa dota-
ción de serie, que inclúe 
MMI Navegación plus con 
MMI touch response, cáma-
ra traseira, Audi virtual cock-
pit plus, Audi sound system, 
asentos dianteiros eléctri-
cos con memoria no asen-
to do condutor, retrovisores 

eléctricos anticegamento 
con memoria, suspensión 
pneumática adaptativa, ta-
pizaría en coiro sintético, 
airbags laterais traseiros 
e lamias de 19 polgadas. 
Entre os sistemas de segu-
ridade destacan o Audi pre 
sense basic, Audi pre sense 
front e o aviso de saída invo-
luntaria de carril con emer-
gency assist. Nesta edición 
inclúese de serie o cable de 
modo 3 para carga pública 
de ata 22kW e o sistema e-
tron charging compact de 
ata 11kW (ambos en corren-
te alterna).

A edición S line engade 
a liña exterior S line, o pa-
quete S line interior, suspen-
sión pneumática deportiva, 
Audi phone box lixeiros, ca-
dro de mandos e elementos 

interiores inferiores en coi-
ro sintético, volante depor-
tivo de coiro multifunción 
e lamias de 19” de deseño 
Aero. Tamén é de serie o 
paquete de asistentes City, 
que inclúe o sistema de avi-
so de cambio de carril, Audi 
pre sense 360°, aviso de trá-
fico cruzado traseiro, aviso 
de tráfico lateral e asistente 
en cruces. O sobreprezo da 
edición S line é de 5.500 € 
respecto á Advanced.

Opcionalmente, os clien-
tes poderán seleccionar 
tres completos paquetes 
de equipamento, denomi-
nados Confort, Premium 
e Black, dispoñibles tan-
to para o SUV como para o 
Sportback.

O paquete Confort, que 
ten un prezo de 5.980 €, 
inclúe os faros Audi Matrix 
LED, teito panorámico de 
cristal, chave de confort, o 
paquete de asistentes Tour, 

Audi phone box, un segun-
do porto de carga en CA 
no lado do acompañante, a 
nova grella Singleframe li-
xeiros, os asentos calefacta-
bles ou o Audi connect key, 
entre outros elementos. O 
paquete Premium, que só se 
pode solicitar coa edición S 
line e ten un prezo de 9.020 
€, engade aos elementos do 
paquete Confort o paquete 
completo de asistentes, que 
inclúe o paquete de asisten-
tes de estacionamento plus, 
climatizador de catro zonas, 
head-up display e o paque-
te de luces ambiente plus. 
En canto ao paquete Black, 
enfocado a realzar o dese-
ño exterior do vehículo, in-
clúe lamias de 21” de Audi 
Sport, cristais traseiros es-
curecidos, carcasa dos re-
trovisores en negro, barras 
de teito en negro e o paque-
te de estilo negro plus, cun 
prezo adicional de 2.510 €.

 A velocidade 
máxima está 
limitada nas 
versións S a 210 
km/h.
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Universe Mobile Office
A oficina móbil de Hyundai abre novas posibilidades laborais de futuro

■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Actualmente son moitos 
os equipos de empresas que 
teñen que desprazarse para 
visitar distintas delegacións 
ou clientes. Esas viaxes con-
vértense en tempo improdu-
tivo que para as compañías 
son unha perda de competi-
tividade. Hyundai acaba de 
lanzar una oficina móbil de 
luxo que fará que eses tem-
pos de desprazamentos non 
queden baleiros.

Hyundai anunciou o pasa-
do mes de decembro o lan-
zamento do seu Universe 
Mobile Office, unha variante 
do seu autobús de pasaxei-
ros de luxo Universe para o 
mercado coreano que per-
mite aos equipos seguir sen-
do produtivos mentres se 
desprazan e se atopan fóra 
do seu centro de traballo.

A empresa presentou por 
primeira vez esta oficina 

móbil con varios espazos de 
traballo independentes e 
asentos para pasaxeiros no 
Salón da Mobilidade de Seúl 
de 2021.

Hyundai desenvolveu o 
Universe Mobile Office pen-
sando no autobús como 
unha solución de mobili-
dade intelixente, non só 
como un medio de trans-
porte. Con este modelo, a 
empresa pretende liderar o 
sector dos autocares cunha 
solución personalizada que 
leva o traballo remoto ao se-
guinte nivel de mobilidade 
e luxo.

O interior do vehículo 
utiliza a harmonía de cur-
vas e liñas rectas para crear 
un ambiente de oficina ao 
aire libre con tres zonas de 
asentos diferenciadas con 
elementos de deseño pre-
mium pero prácticos, como 
persianas semiautomáticas 
e chans lamelados de cor 
clara.

A planta optimizada do 
Universe Mobile Office faci-
lita o traballo tanto indivi-
dual como en grupo, xa que 
inclúe espazos de colabora-
ción en grupo na parte dian-
teira e traseira, espazos de 
traballo persoais no centro 
e zonas de almacenamento 
en distintas partes.

Espazos e configuración

O espazo de colaboración 
en grupo da parte diantei-
ra maximiza a eficiencia da 
colaboración ao dispoñer 
un sistema de videoconfe-
rencia, unha mesa de con-
ferencias pregable, sofás e 
almacenamento a medida.

Os espazos de traballo 
persoais do centro están 
equipados con asentos re-
clinables de primeira ca-
lidade, mesas, almofadas 
de carga sen cables, siste-
mas de entretemento in-
dividuais e espazos de 

almacenamento persoais 
para crear unha contorna 
cómoda para o traballo e a 
relaxación en tránsito.

Este bus-oficina está dis-
poñible en tres opcións: 10 
prazas estándar, 13 prazas 
(12+1) con espazo de cola-
boración en grupo na parte 
dianteira, 13 prazas (12+1) 
con espazo de oficina am-
pliado e 13 prazas (11+1+1) 
con configuracións de asen-
tos separados para tránsito 
e colaboración.

 A oficina 
móbil Universe 
de Hyundai está 
deseñada para que 
os equipos sigan 
sendo produtivos 
mentres viaxan
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Para grandes aventuras

CF Moto 800 MT Touring

■ XOSE ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

hTTps://moTospruebas.blogspoT.com

motospruebas@gmail.com

A CF Moto 800 MT Touring, 
vén moi ben equipada por 
un prezo moi razoable, teno 
todo para ser o novo refe-
rente das viaxes de aventura, 
CF moto métese de cheo na 
liga de campións das motos 
viaxeiras e desafía a modelos 
consagrados como as BMW 
GS 850 e 1200, Triumph Tiger 
900, ou mesmo a Honda 
África Twin. Poderán fiar-
se os grandes aventureiros 

Trail deste novo modelo para 
as súas grandes viaxes en 
moto? Imos velo.

CF Moto é unha marca 
chinesa que fabrica moto-
cicletas, Quads, Motores e 
outras pezas da marca que 
oferta por todo o mundo. 
Foi durante moito tempo 
un dos provedores de mo-
tores mono e bicilíndricos 
para a marca austríaca KTM, 
En 2019 a empresa asinou un 
acordo co fabricante austría-
co para construír unha nova 
factoría de motos KTM en 
China e tamén para utilizar 
algúns dos seus motores en 

modelos propios da empre-
sa chinesa, o que se coñece 
como unha Joint Venture.

Esta moto é o primeiro re-
sultado significativo da co-
laboración de CF Moto con 
KTM, e este ano tamén lan-
zaron por primeira vez a pro-
dución de ciclo completo de 
motos KTM, é dicir, empeza-
ron a fabricar versións to-
talmente made in China da 
790 Duke e a 790 Adventure, 
na CF Moto 800 MT Touring 
móntase o bicilíndrico LC8c 
de 799cc, exactamente o 
mesmo que estes dous mo-
delos de KTM.

Deseño e tecnoloxía

Probablemente, a moto 
máis rechamante creada 
polo fabricante chinés, 
sen indicios de vulgarida-
de asiática, sen intentos de 
copiar solucións de éxito 
alleas.

Silueta estrita e sólida, 
faros estilizados con cris-
tais inclinados investidos, 
incluso o orixinal "pico de 
parrulo" dianteiro redúce-
se aquí ata o límite. É evi-
dente que algún europeo 
colaborou no seu deseño.
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CF Moto tamén equipou 
ao seu buque insignia coa 
máxima tecnoloxía dis-
poñible, incluíndo ABS 
Cornering co internacio-
nalmente aclamado mó-
dulo Bosch, que se atopa 
en ducias de modelos xa-
poneses e europeos, cu-
riosamente, a 800MT está 
equipada cunha versión da 
fábrica de Bosch na China.

Tamén inclúe tecnoloxía 
de acelerador electrónico 
necesario para este motor, 
así como control de crucei-
ro de 40 a 130 km/h e dous 
modos de condución, só 

dous, Sport e Rain, pero a 
diferenza entre eles é bas-
tante tanxible.

A CF Moto 800 MT incor-
pora unha pantalla de ins-
trumentos virtual de 7” a 
toda cor, posibilidade de 
conectar navegación por 
satélite integrada cun in-
terface totalmente infor-
mativo, moi dinámico e 
intuitivo, voltaxe de car-
ga da batería, temperatu-
ras, reserva, reloxo e toda 
a información referente 
ao motor, tamén dispón 
de dúas tomas de corren-
te USB.

Características

O bastidor é de tubos de 
aceiro marcadamente KTM, 
que en combinación co bas-
culante de aluminio e o sub-
chasis desmontable, asentan 
perfectamente a moto mes-
mo a máxima velocidade 
(200 km/h).

Suspensións axusta-
bles KYB e lamias de radios 
Tubelles de 19 polgadas 
diante e 17 detrás, a isto 
súmanse os freos de dobre 
pinza radial de catro pis-
tóns diante e dous detrás 
de J.Juan, enxeñería con 

calidade española, adere-
zados con sistema ABS de 
Continental.

Esta versión Touring da 
CF800 complétase con sen-
sores de presión de pneu-
máticos dixital, barras 
protectoras, faros antinéboa, 
parabrisas axustable en altu-
ra., acceso sen chave, e, in-
usualmente, un interruptor 
automático das luces de es-
trada, ademais de puños ca-
lefactables e calefacción nos 
asentos opcionais.

O peso en seco desta moto 
é de 231 kg, se a equipamos 
con sistema de maletas de 
aluminio opcionais pesaría 
248 kg, Un pouco excesivo, 
tendo en conta o seu centro 
de gravidade bastante alto, 
no suposto caso dunha viaxe 
habería que engadir o peso 
da carga que cabe nas ma-
letas laterais e no Top Case 
que alcanzaría os 99 litros de 
capacidade.

Con todo, o asento é moi 
cómodo e confortable e pola 
súa altura neutraliza un pou-
co o peso do conxunto da 

moto, incluso un piloto de 
estatura media se sentirá 
seguro ao manillar a tope 
de carga.

O motor bicilíndrico en 
liña de oito válvulas, como 
vimos anteriormente de pro-
cedencia chinesa, sobrada-
mente probado e montado 
nunha ampla gama de mo-
delos KTM, propulsado por 
un cegoñal que desenvolve 
94cv apoiados por un par 
motor de 77 Nm.

Como vedes, da coopera-
ción dos enxeñeiros de CF 
Moto con KTM os chineses 
sacaron o máximo partido. 
Impresionante, verdade? 
Claro que si!, pero abarro-
tar a máquina de novas tec-
noloxías é só a metade da 
batalla, é moito máis impor-
tante facer que todo funcio-
ne de maneira coordinada, 

 A CF Moto 
800 Touring ten un 
prezo de 11.995 
euros
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os enxeñeiros de CF Moto re-
solvérono con xeito.

Arrincamos!

Diríxome pola autovía 
cara á zona montañosa de 
Ponteareas, síntome có-
modo e a moto responde 
á perfección, todo está no 
seu sitio e todo me gusta.

Inicio a proba en modo 
RAIN, o conxunto com-
pórtase de modo relaxado 
e dosifica razoablemente 
a potencia do motor, per-
fecto para ir “tranqui” por 
estrada, no modo SPORT 
é posible separar a roda 
dianteira do asfalto tan-
to na primeira velocida-
de, como na seguinte! As 
vibracións, do mesmo xei-
to que nas súas curmás as 
KTM, están por encima da 
media, pero dentro do per-
misible. O motor empurra 
con contundencia pero 
necesita revolucións, en 
baixos e medios a xestión 
do acelerador ten un cer-
to atraso tanto acelerando 
como decelerando.

As sensacións na estra-
da son boas, corre, acele-
ra recupera e traza ben as 
curvas, a protección é bas-
tante boa, as suspensións 
KYB tamén moi correctas, o 

cambio é un pouco brusco 
e ruidoso a xogo coas vi-
bracións do motor.

Despois dunha chea de 
quilómetros por autovía e 
estradas nacionais aven-
túrome por un camiño con 
lama, intento conducir de 
pé para un maior control, 
o depósito é demasiado 
ancho, tampouco conta 
con modo off road e non 
desconecta o ABS na roda 
traseira, por desgraza os 
pneumáticos (que non son 
de primeira marca) e o seu 
peso non me permiten fa-
cer moitas filigranas e des-
pois duns cantos sustos 

atopo unha paraxe perfec-
ta para facer un descanso.

De regreso ao lugar de 

partida apuro unhas cur-
vas para espremer ao máxi-
mo o motor e a parte ciclo, 
bótanse de menos as bie-
letas no basculante para 

unha maior flotabilidade 
na estrada, en curvas rá-
pidas enlazadas nótoa un 
pouco torpe, os freos de 
J.Juan, como sempre, moi 
ben.

A CF Moto é unha moto 
pensada basicamente para 
uso na estrada, onde se 
sente europea, en terreos 
máis complicados teremos 
que baixar o ritmo

O total do consumo para 
esta proba foi de 5,5 l/100 
km. está dentro da media 
sen máis. O soporte das 
proteccións do motor ta-
mén me pareceu un pou-
co feble e de dubidosa 
protección en caso dunha 
caída, a pantalla de reloxos 
perde algo de visibilidade 
cando lle dá o sol de cheo.

Todo está moi ben e os 
compoñentes parecen bos, 
pero lle falta ese toque 
máxico que fai que todos 
os elementos técnicos se 
entendan de maneira coor-
dinada e nos transporten a 
unha experiencia de con-
dución superior, algo que 
só marcas como Honda 
conseguen nalgúns dos 
seus modelos.

Sen dúbida o mellor des-
ta moto é o seu prezo, que 
con este grande elenco de 
accesorios e equipamen-
to está moi por baixo dos 
seus competidores.

A CF Moto 800 Touring, 
cedida por MOTOPASION, 
ten un prezo de 11.995 eu-
ros máis gastos de matri-
culación e xestoría (250 €).

 A pantalla 
de reloxos perde 
algo de visibilidade 
cando lle dá o sol 
de cheo
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SEGURO
Terceiros con asistencia en estrada 
e seguro de condutor: 255 €/ano 
(maiores de 25 anos). Tamén hai 
a posibilidade de engadir roubo, 
incendio o perda total (Todo Risco)

MANTEMENTO
Revisións de mantemento 
recomendadas:

1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de 
cada revisión: 120 €
Cambio de pneumáticos: 
cada 10.000 km
Prezo aproximado: 300 €
É posible, que os períodos de 
mantemento que recomendo 
nesta sección, non coincidan cos 
recomendados pola marca en 
moitas ocasións. Considero que 
son os ideais para manter a túa 
moto en perfectas condicións

• CF MOTO 800MT TOURING
• TIPO DE CARNÉ A-2, 

A ANO: 2022

MOTOR E TRANSMISIÓN

• MOTOR: bicilíndrico 
de 4 tempos

• CILINDRADA: 799cc
• DISTRIBUCIÓN: DOHC 

(dobre árbore de levas)
• VÁLVULAS POR CILINDRO: 4
• ALIMENTACIÓN: 

inxección electrónica
• REFRIXERACIÓN: líquida
• POTENCIA: 95cv a 9.000 rpm
• PAR MÁXIMO: 77 

Nm a 7.500 rpm
• COMBUSTIBLE: gasolina 

sen chumbo 95
• ACESO: eléctrico CDI
• TRANSMISIÓN PRIMARIA: 

cascada de engrenaxes
• TRANSMISIÓN 

SECUNDARIA: cadea
• EMBRAGUE: 

multidisco húmido
• NÚMERO DE 

VELOCIDADES: 6

CHASIS E SUSPENSIÓN

• TIPO: estrutura 
tubular de aceiro

• SUSPENSIÓN DIANTEIRA: 
pinza investida Kayaba

• PERCORRIDO: 160 mm
• REGULACIÓNS: 

multirregulable
• SUSPENSIÓN TRASEIRA: 

basculante dobre 
brazo de aceiro

• TIPO: monoamortecedor 
progresivo

• PERCORRIDO: 150 mm
• REGULACIÓNS: rebote 

e compresión

FREOS E RODAS

• FREO DIANTEIRO: dobre 
disco de 320 mm (J.Juan)

• SISTEMA: Pinza radial 
de catro pistóns

• FREO TRASEIRO: disco 
lobulado de 260 mm (J.Juan)

• SISTEMA: pinza monopistón

• RODA DIANTEIRA: 
lamia 19" (aluminio)

• RODA TRASEIRA: 
lamia 17” (aluminio)

DIMENSIÓNS E PESO

• LONXITUDE: 2.234 mm
• ANCHO: 853 mm
• ALTURA: 1.277 mm
• DISTANCIA ENTRE 

EIXOS: 1.531 mm
• ALTURA DE ASENTO: 825 mm
• CAPACIDADE DO 

DEPÓSITO: 19 litros
• PESO EN SECO: 231 KG

EQUIPAMENTO

• Arrinque eléctrico
• Sistema keyless (opcional)
• Warning
• Toma de corrente 12 volts
• Toma de corrente USB
• Puños calefactables (opcional)
• Asento calefactable (opcional)
• Pantalla regulable manual
• Regulación de maneta de freo
• Regulación de maneta 

de embrague
• Amortecedor de 

dirección (opcional)
• Cabalete central (opcional)
• Pata de cabra
• Maletas (opcional)
• Pinza regulable
• Amortecedor regulable
• Cubremáns (opcional)
• Defensas
• Instrumentación
• TFT
• Contarrevolucións
• Reloxo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Temperatura ambiente
• Indicador de marcha engrenada
• Testemuña de reserva
• Conectividade smartphones 

(opcional)
• Bluetooth (opcional)
• Indicador presión pneumáticos
• Electrónica
• IMU
• Acelerador electrónico
• Control de tracción
• ABS
• ABS en curva
• Modos de motor
• Control velocidade cruceiro
• Quickshift
• Embrague antirrebote
• Iluminación full-LED
• Luz DRL
• Luces auxiliares
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Na portada do número 
65 da revista corporativa de 
Citroën da época apareceu 
un coche de formas inéditas, 
a medio camiño entre unha 
berlina e un break, extrema-
damente aerodinámico e 
cunha superficie acristala-
da preponderante con res-
pecto á chapa da carrozaría. 
Isto sucedía no outono do 
ano 1981.

Tratábase da última gran 
creación do Centro de 
Deseño de Citroën, que o 
ano anterior xa creara o 
Karin, un automóbil cun-
ha orixinal forma piramidal 
e que agora, con este novo 
concept car bautizado co 
nome de Xenia, anticipaba 
o futuro propoñendo unha 
liña innovadora que non 
desentoase nun salón do au-
tomóbil do ano 2000. A mar-
ca francesa con este modelo 
quería indicar por onde irían 
as súas intencións nos próxi-
mos anos.

A lonxitude total do vehí-
culo era de 4,20 metros, cun-
ha anchura de 1,75 metros e 
o acceso ao habitáculo reali-
zábase mediante dúas gran-
des portas en ás de gaivota 
que permitían que catro pa-
saxeiros se acomodasen en 
sendos asentos individuais 
dunha comodidade digna 
de reis.

Un adiantado ao seu 
tempo

Outra particular carac-
terística do Xenia era a in-
vestigación avanzada das 
posibilidades da electróni-
ca de a bordo con elemen-
tos que, naquel momento, 
deixaban sen palabras aos 
visitantes dos salóns do au-
tomóbil e que hoxe, 40 anos 
máis tarde, parécennos irre-
nunciables en calquera co-
che moderno como, por 
exemplo, os sensores de ra-
diación solar que regulaban 
a climatización. Anticipando 
os que se montarían poste-
riormente tanto no CX como 

no BX, o Xenia dispoñía dun 
computador no taboleiro de 
instrumentos que calculaba 
os consumos, a autonomía 
restante e a velocidade me-
dia e que, ademais, axudaba 
ao condutor coa cartografía 
nunha época na que os saté-
lites GPS (os poucos que se 
habían xa lanzado) reservá-
banse a usos exclusivamen-
te militares.

E falando de “satélites”, 
o cadro de mandos deste 
concept car, deseñado por 
Michel Harmand, mostraba 

a máis alta tecnoloxía dispo-
ñible ao comezo da década 
de 1980: todas as funcións 
podíanse accionar sen apar-
tar as mans do volante. Así 
mesmo, o cambio automá-
tico ZF (que ese mesmo ano 
montouse no CX e, a con-
tinuación, no BX) era in-
criblemente suave no seu 
funcionamento e permitía 
ao condutor utilizar a panca 
só ao emprender a marcha, 
nas manobras e á chegada.

Hai 40 anos, o Xenia mos-
trou ao mundo a gran ca-
pacidade de innovación 
do Centro de Deseño de 
Citroën e todo aquilo que 
era posible facer coa tec-
noloxía se se daba renda 
solta á creatividade para re-
inventar unha e outra vez 
o automóbil. Algo que se-
gue sendo imprescindible 
no mundo do automóbil 
hoxe en día. Como dixo Lee 
Iaccoca: “Innovación, inno-
vación e máis innovación”.

Citroën Xenia
Unha demostración de audacia e de capacidade de innovación

 O Xenia 
foi un concept 
car na súa época 
(1981) inédito, 
extremadamente 
moderno e de liñas 
aerodinámicas

O Citroën Xenia ten unha lonxitude total de 4,20 metros
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As mellores prestacións 
eléctricas no interior dun clá-
sico. O 1949 Mercury Coupe 
do fabricante de automóbi-
les personalizados con sede 
en California ICON é parte 
da súa serie de conversións 
"Derelict", que se centra en 
manter o aspecto exterior 
orixinal dos vehículos, á vez 
que os equipa con sistemas 
de propulsión eléctrico. 
ICON equipou un Mercury 

Coupe de 1949 cun sistema 
de propulsión totalmente in-
novador, todo un exercicio 
de enxeñería resolta xunta-
mente con Stealth EV. O pro-
pulsor eléctrico dual, cun 
deseño sen transmisión, pro-
porciona o equivalente de 
400 cabalos de potencia.

Un conxunto completo de 
baterías Tesla Performance 
de 85kWh axústase estratexi-
camente en todo o vehículo 
para un equilibrio de peso 
simétrico, capaz de alcanzar 
un rango estimado de 150 a 

200 millas, cunha capacida-
de de recarga completa de 
unha hora e media.

Unha aventurada trans-
formación que combina 

perfectamente o clásico co 
actual, polo menos para os 
amantes do motor de todas 
as épocas.

Un clásico actualizado
ICON 1949 Mercury Coupe con motor eléctrico

O motor eléctrico deste Mercury Coupe de 1949 rende 400cv de potencia
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Consecuencias do envorco de Carlos Sainz no Dakar
A importancia do parabrisas
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O parabrisas é un elemen-
to chave na seguridade via-
ria e o accidente que sufriron 
Carlos Sainz e Lucas Cruz no 
sexto quilómetro da nove-
na etapa do Dakar amosou 
dun modo moi gráfico a im-
portancia deste elemento. 
O Audi RS Q e-tron de Sainz 
cravou o seu morro na area, 
tras unha duna cortada, e 
deu unha volta de campaña 
cara adiante, caendo todo 
o peso do vehículo sobre o 
seu teito.

Resistencia estrutural do 
parabrisas

Os coches de competición 
como os que participan no 
Dakar dispoñen de gaiolas 
de seguridade antienvorco, 
un armazón de tubos que 
protexe o habitáculo dos 
impactos. A pesar diso, o 
parabrisas tamén axudou a 
soportar o teito do vehículo 
na volta de campá, e proba 
diso é que acabou esnaqui-
zado sen recibir un impacto 
directo. Nos coches de rúa, 

que non dispoñen de gaio-
la de seguridade, o papel do 
parabrisas cobra aínda máis 
relevancia á hora de ache-
gar resistencia estrutural e 
soportar o teito do coche 
en caso de envorco.

Un invento que salva 
vidas

Neste accidente tamén se 
ve claramente a seguridade 
que achega un parabrisas 
lamelado, un dos inventos 
do automóbil que máis vi-
das salvou e lesións evitou. 
Cando se rompe, o vidro do 
parabrisas lamelado non sal-
ta en milleiros de cachos e 
evita que se produzan le-
sións aos ocupantes por 
cortes ou por saír despedi-
dos do habitáculo.

Segundo o regulamento 
do Dakar, os parabrisas dos 
coches da categoría T1 teñen 
que ser de vidro lamelado, 
pola súa superior resistencia 
estrutural e maior resistencia 
aos rabuñazos que produ-
ce a area do deserto. Como 

curiosidade, o parabrisas do 
Audi RS Q e-tron de Carlos 
Sainz procede do Audi A4 e 
está calefactado para evitar 
o seu empañamento. As ven-
tás laterais son de policarbo-
nato, un material máis lixeiro. 
A marca dos catro aros traba-
llou para maximizar o cam-
po de visión dos seus pilotos 
dende o posto de mando, un 
factor chave para que pilo-
to e copiloto poidan ir len-
do o terreo nunha proba con 
tantas “trampas” (dunas, her-
ba de camelo, pedras, bura-
cos…) como o Dakar. Tamén 
se prestou especial atención 
ao selado de todos os vidros, 
portas e compoñentes do 
habitáculo para evitar a en-
trada do fino po do deserto.

Sen recalibración

A montaxe dun parabri-
sas non é unha tarefa sinxe-
la e un traballo defectuoso 
pode provocar roturas por 
tensións. Ademais de ter 
experiencia e coñecemen-
tos, hai que empregar bos 
materiais (como o tipo de 

poliuretano que se empre-
ga para pegalo) e dispoñer 
das ferramentas axeitadas. 
Iso si, o equipo Audi non ten 
que realizar unha recalibra-
ción das cámaras dos siste-
mas de seguridade despois 
dun accidente, xa que o RS Q 
e-tron do Dakar non dispón 
de sistemas ADAS de asisten-
cia á condución. No lugar do 
parabrisas no que o Audi A4 
de rúa leva instaladas as súas 
cámaras e sensores, o RS Q 
e-tron do Dakar monta un 
sistema de iluminación que 
avisa dun risco de perigo de 
fugas de electricidade de 
alta tensión, por exemplo, 
tras un accidente (con luces 
de diferentes cores que aler-
tan aos mecánicos a todos 
os que se acheguen ao ve-
hículo dun posible perigo de 
eletrocución). Realizar unha 
recalibración no parque de 
asistencia do Dakar sería moi 
complicado, pois é necesa-
rio un chan perfectamente 
nivelado, unha iluminación 
específica e unha contorna 
pulcra, ademais dun equipo 
e técnicos especializados.
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Porsche 963
Naceu unha estrela da competición?

■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

O Porsche 963 conta con 
numerosas solucións téc-
nicas de desenvolvemen-
to específico para competir 
na categoría LMDh a próxi-
ma tempada. Thomas 
Laudenbach, vicepresiden-
te de Porsche Motorsport, 
presentou o novo prototi-
po para correr en probas de 
resistencia.

O prototipo sae de boxes 
en silencio coa súa propul-
sión eléctrica, ata que esper-
ta o motor de combustión co 
son rotundo do V8. Thomas 
Laudenbach goza do cres-
cendo a máis de 8.000 re-
volucións por minuto. "Este 
motor é para min como un 
vello amigo". Laudenbach 
substituíu no cargo a Fritz 
Enzinger, en outubro de 
2021. No período do seu an-
tecesor conseguíronse, entre 

outros éxitos, tres campiona-
tos do mundo de resistencia 
co Porsche 919 Hybrid e as vi-
torias absolutas en Le Mans, 
a 17ª, 18ª e 19ª na historia da 
marca. "Agora, co novo 963 
aspiramos a lograr en Francia 
o 20º triunfo absoluto", des-
vela o seu ambicioso obxec-
tivo Laudenbach". Ademais, 
queremos gañar os títulos 
do Campionato americano 
IMSA Weathertech SportsCar 
e do Campionato do Mundo 
de Resistencia FIA (WEC)".

Programa LMDh

Co programa LMDh, 
Porsche regresa á máxima 
categoría do mundial de re-
sistencia para volver loitar 
por grandes vitorias. Nas 24 
Horas de Daytona, este mes-
mo mes, producirase a es-
trea do espectacular coche 
de carreiras cunha poten-
cia total duns 680 cabalos 

(500 kW). A competencia é 
grande: tamén Acura, BMW 
e Cadillac desenvolveron 
novos prototipos LMDh 
para o Campionato IMSA 
WeatherTech Sportscar. O 
acrónimo LMDh provén de 
“Le Mans Daytona hybrid”. 
No Campionato do Mundo 
de Resistencia FIA (WEC), a 
competencia inclúe tamén 
aos prototipos LMH, é dicir, 
os "Le Mans Hypercars" de 
Ferrari, Glickenhaus, Peugeot 
e Toyota, entre outros.

Compensación de 
prestacións

O feito de que Porsche poi-
da participar co mesmo co-
che nos campionatos IMSA 
e WEC remóntase a un acor-
do histórico. O 24 de xanei-
ro de 2020, tres asociacións 
anunciaron un novo re-
gulamento: o organizador 
de Le Mans (Automobile 
Club de l’Ouest, ACO), a 
Federación Internacional 
de Automobilismo (FIA) e a 
International Motor Sports 
Association (IMSA) estadou-
nidense. O obxectivo co-
mún era conseguir a máxima 
igualdade co maior número 
posible de prototipos, grazas 
a un sofisticado regulamen-
to que impedise custos moi 
altos. Como se logra iso? Por 
unha banda, introducindo 

por primeira vez unha re-
gulamentación dinámica 
na categoría raíña deste de-
porte. Ata o de agora, este 
tipo de "Compensación 
de prestacións" (Balance 

of Performance, BoP) que 
permite aos organizadores 
intervir tecnicamente en 
caso de superioridade per-
manente dun vehículo, só 
existía nos GT, máis próxi-
mos aos modelos de serie. 
"Este BoP implica que xa 
non é neccesario facer in-
vestimentos enormes para 
incrementar as prestacións", 
explica Laudenbach. Ao en-
gadir lastre ou aplicar outras 
restricións anularíase un in-
cremento de prestacións 
conseguido a base de moitas 
horas no túnel de vento ou 
dunha custosa electrónica.

O segundo factor impor-
tante para reducir os custos 
ten que ver cos compo-
ñentes do motor, que se 

 O 
regulamento 
de LMDh deixa 
liberdade en canto 
a cilindrada do 
motor, mais prohibe 
a tracción total

O acrónimo LMDh provén de “Le Mans Daytona hybrid”
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manteñen á marxe da espi-
ral de desenvolvemento que 
había antes. Así, o sistema hí-
brido xunto a toda a unida-
de de mando electrónica de 
Bosch e a batería de Williams 
Advanced Engineering son 
idénticos para todos os ve-
hículos LMDh, do mesmo 
xeito que a caixa de cam-
bios Xtrac de sete velocida-
des. Michelin subministra os 
mesmos pneumáticos para 
todos. Para o monocasco e 
os elementos do chasis, as 
asociacións homologaron 
a catro fabricantes: Dallara, 
Ligier, Oreca e Multimatic.

Porsche non só é o pri-
meiro, senón ata o de agora 
o único socio de Multimatic, 
e tamén foi o primeiro fabri-
cante que probou o sistema 
híbrido e os pneumáticos. "É 

certo que con este rol pio-
neiro tamén facilitamos o 
camiño aos competidores", 
recoñece Laudenbach, "pero 
ao mesmo tempo benefi-
ciámonos dunha acentua-
da curva de aprendizaxe na 
cooperación cos socios inter-
nacionais. E facémolo de co-
razón", engade o enxeñeiro 
industrial mirando ao motor, 
"porque somos autosuficien-
tes por natureza".

Motor V8 biturbo

O regulamento de LMDh 
deixa liberdade en canto 
a cilindrada, construción e 
número de cilindros do mo-
tor de combustión. Para o 
regreso á categoría raíña, 
Laudenbach optou xunto 
cos seus enxeñeiros por un 

vello coñecido. Na súa pri-
meira época en Porsche, de 
1998 a 2013, foi o respon-
sable da propulsión do RS 
Spyder, un prototipo LMP2 
que se usou como base para 
o 918 Spyder. "A competi-
ción xa está nos xenes des-
te V8", lembra "e, sobre todo 
pola posición baixa do ce-
goñal, resulta ideal para un 
centro de gravidade óptimo 
no coche de carreiras". E con-
tinúa o seu relato con entu-
siasmo: "A lubricación por 
cárter seco estaba pensada 
para altas aceleracións trans-
versais xa no 918. Se se ten 
en conta o grao de liberdade 
do regulamento, por exem-
plo en canto a peso mínimo 
e espectro de potencia, este 
motor de 4.6 litros é unha 
base magnífica".

Naturalmente, isto non 
significa que en Weissach 
tomasen directamente do 
andel un motor de hai dez 
anos, para instalalo nun co-
che de carreiras de primei-
ro nivel mundial. "Non só 
hai retoques, senón tamén 
tres cambios esenciais", pre-
cisa Laudenbach. "En primei-
ro lugar, o V8 do 963 exerce 
tamén como peza estrutural 
portante en todo o vehículo. 
Ademais, deseñámolo para 
o uso con combustibles re-
novables. Por último, incor-
poráronse dous potentes 
turbocompresores ao antigo 
motor atmosférico. En efec-
to, o poder variar a presión 
de carga danos flexibilidade 
á hora de reaccionar ás res-
tricións de BoP".

O regulamento de moto-
res LMDh puxo fin aos ele-
vados investimentos para o 
incremento de prestacións. 
A potencia máxima conxun-
ta do motor eléctrico e do 
de combustión, 700cv (515 

kW), é común para todos os 
LMDh. E a xeración desa po-
tencia débese axustar a unha 
curva prescrita en todo o 
rango de revolucións. A po-
tencia mídese no eixo trasei-
ro e está prohibida a tracción 
ás catro rodas. "Así se espe-
cifican as mesmas caracterís-
ticas para todos os motores", 
resume Laudenbach, "igual 
que ocorre coa aerodinámi-
ca. A resistencia e o apoio 
deben manterse en todo 
momento dentro dunhas 
marxes definidas".

Aspectos fundamentais

O desenvolvemento no 
marco da ríxida regulamen-
tación foi extremadamente 
complexo. Había que cum-
prilas, naturalmente, pero 
doutra banda estaba a fia-
bilidade, un requisito básico 
para o éxito. Para superar aos 
demais en carreira, Porsche 
Penske Motorsport concen-
trouse no desenvolvemen-
to doutros aspectos clave. 
"Algúns dos elementos máis 
importantes das especifi-
cacións do vehículo eran o 
equilibrio perfecto e a facili-
dade de condución en todas 
as condicións, co depósito 
cheo ou baleiro, con pneu-
máticos novos ou usados", 
explica Laudenbach. "Non 
necesitamos un coche “top”, 
Só ten que ser rápido de for-
ma constante porque iso é 
o que che permite gañar ca-
rreiras e campionatos con 
compensación de presta-
cións. Ademais, a facilidade 
de uso para o piloto, sobre 
todo en condicións meteo-
rolóxicas cambiantes, e unha 
extraordinaria sinxeleza de 
mantemento para o equipo 
Porsche Penske Motorsport 
eran importantes para nós".
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Travesía de Cacheiras nº25, 1º - 15883 Teo (A Coruña) - Télefono: 981 807 301

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

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

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

O 963 proporciona unha potencia total duns 680 cabalos

Thomas Laudenbach agarda, co novo 963, conseguir en Francia o 20º triunfo absoluto
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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


