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

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

100% Volkswagen

Hasta 7.000 € del plan  
de ayudas del Gobierno**

100% SUV. 100% eléctrico
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O software converterase nunha peza clave da 
industria automotriz nos vindeiros anos. A de-
manda de vehículos conectados e intelixentes 
está a impulsar o desenvolvemento de tecno-
loxías que permiten unha experiencia de con-
dución máis segura, eficiente e personalizada. 
Aquí hai algúns dos aspectos nos que o software 
xogará un papel fundamental nos automóbiles 
eléctricos:

Experiencia de condución: o software permiti-
ralles aos fabricantes de coches mellorar a expe-
riencia de condución dos vehículos eléctricos, 
ofrecendo funcións avanzadas como a autóno-
ma parcial e total, a información en tempo real 
sobre o rendemento do vehículo e a integración 
con servizos na nube.

Eficiencia enerxética: este elemento básico da 
informática permitirá optimizar a xestión da ener-
xía nos vehículos eléctricos, mellorando a eficien-
cia e aumentando a autonomía dos vehículos.

Conectividade: o software permitiralles aos ve-
hículos eléctricos estar conectados en tempo real 
coa infraestrutura e outros vehículos e mellorar 
a seguridade na estrada e a eficiencia do tráfico.

Personalización: tamén lles permitirá aos usua-
rios personalizar a súa experiencia de condución, 
axustando configuracións e preferencias en tem-
po real.

En conclusión, o software xa é un factor clave 
na evolución dos vehículos eléctricos presentes 
e do futuro que permite a mellora da experiencia 
de condución, a eficiencia enerxética e a conec-
tividade. Os fabricantes de automóbiles xa están 
establecendo alianzas e colaboracións con pro-
vedores tecnolóxicos para aproveitar ao máximo 
o potencial do software nos vehículos eléctricos.

Pero tamén haberá que vencer algúns obstácu-
los. O software nos vehículos eléctricos futuros 
terá que superar varios obstáculos para garantir 
o seu éxito e aceptación por parte dos usuarios. 
Aquí hai algúns dos principais desafíos que o soft-
ware nos eléctricos terá que enfrontar:

Integración con outros sistemas: a plena inte-
gración de software con outros sistemas no ve-
hículo, como a batería, o sistema de propulsión 

e a carga, será esencial para garantir unha expe-
riencia de condución fluída e eficiente.

Seguridade e privacidade: a seguridade e a pri-
vacidade son preocupacións críticas no desenvol-
vemento de software para os vehículos eléctricos. 
É esencial garantir a seguridade dos datos e a pri-
vacidade dos usuarios para asegurar a confianza 
nos vehículos eléctricos.

Adaptabilidade ás regulacións: o software nos 
vehículos eléctricos terá que ser compatible 
coas regulacións e os estándares internacionais 
para garantir a súa aceptación e adopción a ni-
vel mundial.

Interoperabilidade: a interoperabilidade entre 
os diferentes sistemas de software e hardware 
será esencial para garantir unha experiencia de 
usuario coherente e sen interrupcións.

Desenvolvemento dun ecosistema: o desen-
volvemento dun ecosistema sólido e amplo de 
aplicacións e servizos para os vehículos eléctricos 
será esencial para mellorar a experiencia de con-
dución e aumentar o interese polos eléctricos.

En conclusión, o software nos vehículos eléctri-
cos terá que superar estes obstáculos para garan-
tir o seu éxito e aceptación por parte dos usuarios. 
A colaboración entre fabricantes de automóbi-
les, provedores de tecnoloxía e reguladores será 
esencial para abordar estes desafíos e garantir un 
futuro sostible para a industria automotriz. Tamén 
será moi importante que haxa man de obra cua-
lificada en todas as especialidades da dixitaliza-
ción (programadores, desenvolvedores...), un dos 
grandes hándicaps actuais, que pode ser un gran-
de obstáculo para a mobilidade eléctrica. O per-
fil de desenvolvedor de software para o coche 
eléctrico é un profesional altamente cualificado 
cunha combinación de habilidades en programa-
ción, desenvolvemento de software para vehícu-
los, sistemas eléctricos e electrónicos, resolución 
de problemas e intelixencia artificial. Ademais, é 
importante que teña unha mentalidade colabo-
rativa e un enfoque na innovación para poder 
responder as demandas do mercado en cons-
tante evolución.

EDITORIAL

A importancia do software 
na mobilidade eléctrica

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 
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Do 23 o 26 de febreiro dispu-
tarase a segunda edición de 
O Gran Camiño que percorre-
rá de novo as catro provincias 
galegas. Cabe destacar o final 
da proba que será na praza do 
Obradoiro.

A primeira tirada sairá de Lugo 
e rematará en Sarria, será unha 
etapa rompe pernas onde se 
ascenderá o alto da Fontenla, 
A cruz do Incio e o alto de 
Montán. A segunda tirada saíra 
de Tui e rematará en A Guarda, 
no alto do Monte Trega, cabe 
destacar tamén a subida a San 
Esteban de negros. Esgos será 
a saída da terceira tirada, que 

rematará en Rubiá no alto do 
Castelo, esta será a tirada raíña, 
ascenderase o alto do Rodicio, 
alto da Hermida, o alto de Santa 
Mariña ascenderase dúas veces, 
e a tirada rematará na subida o 

alto do Castelo. Serán case ca-
tro mil metros de desnivel. A 
última tirada discorrerá en-
tre O Milladoiro e Santiago de 
Compostela, con final na praza 
do Obradoiro, será unha tirada 

contra o reloxo e contará con 
case dezaoito quilómetros de 
percorrido.

O ano pasado a proba de-
cidiuse o último día e parece 
que este ano tamén será así. 
Este ano haberá máis equi-
pos do World Tour o que fará 
que a proba sexa máis dispu-
tada, estarán equipos como o 
Jumbo-Visma, Movistar Team, 
Astana Qazaqstan Team e 
Cofidis. Á proba tampouco fal-
taran os catro equipos espa-
ñois de segunda división o Caja 
Rural-Seguros RGA, Equipo 
Kern Pharma, Burgos-BH e o 
Euskaltel Euskadi.

O Gran Camiño percorrerá de novo Galicia
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo  

Scooters Lvneng
Invicta Electric 

amplía a súa oferta 
coa incorporación 

dos scooter Lvneng.
O Lvneng LX04 é un ci-

clomotor eléctrico bipraza 
que dispón dunha autono-
mía de 150 km grazas á súa 
batería extraíble Greenway, 
con 2.496 Wh de capacida-
de, que se recarga en 3/4 
horas. Esta alimenta a un 
motor Bosch de 1,45 Kw 
que o empurra ata 45 km/h. 
O LX04 conta cun sistema de 
freos de discos en ambos os 
eixos. Está dispoñible en cin-
co cores; pode conducirse 

co carné AM (dende os 15 
anos). Prezo: dende 2.795 €.

O Lvneng NCE S conta cun-
ha batería extraíble LG –con 
4.896 Wh de capacidade– 
que alimenta un motor con 
6,6 Kw, que é capaz de per-
correr ata 100 km cunha car-
ga. Alcanza os 100 km/h e o 
seu sistema de freada está 
composto por discos per-
forados en ambos os eixos. 
Inclúe de serie o sistema 
CBS, que sincroniza a frea-
da nos dous eixos para unha 
máxima seguridade no mo-
mento da detención. Tanto 
para a luz de cruzamento 

como para a de estrada dis-
pón de LED. Apta para car-
né A1 (dende os 16 anos). 

Dispoñible, en cinco cores, 
por 5.795 €.

Nova XL750 Transalp
Unha das novida-

des de Honda é o 
regreso do evoca-

dor nome Transalp reen-
carnado na XL750 Transalp. 
Este modelo está deseñado 
para sentirse cómodo en 
calquera lugar, tanto estra-
da coma off-road.

Incorpora un motor bi-
cilíndrico en paralelo de 
750cc, totalmente novo, 
que ofrece unha gran con-
tundencia a baixo e medio 
réxime, ademais dun carác-
ter e son aditivos grazas a 
un novo escape. A potencia 
é de 90,5cv a 9.500 rpm.

As axudas electrónicas 
á condución por medio 
do acelerador electrónico 

Throttle By Wire permiten 
ao condutor elixir entre 5 
modos de condución para 
seleccionar a súa combina-
ción preferida.

Está dispoñible en tres 
cores: Gris Iridium Mate 
Metalizado, Negro Ballistic 

Mate Metalizado e unha 
moderna interpretación do 
clásico Branco Ross Tricor.

Os prezos son de 10.500 
€ para a versión 35kW e de 
10.900 € para a versión Full 
Power.

Un scooter 
premium

Audi lanza a se-
gunda xeración do 
seu e-scooter (elec-

tric kick scooter powered 
by Egret) deseñado para 
os usuarios que buscan 
unha opción deportiva e 
premium entre os patine-
tes eléctricos. Cunha auto-
nomía de ata 80 km, freos 
hidráulicos de disco, pneu-
máticos con cámara de aire 
e pantalla LED en cor. O pre-
zo de venda ao público é de 
2.075 €.

Dúas rodas4



Premio para Lexus Breogán Galicia
Lexus Breogán 

Galicia foi galardoado 
co premio á excelencia 

Kiwami 2022, recoñecéndoo 
como un dos mellores conce-
sionarios europeos e o mellor 
concesionario Lexus de España, 
segundo a valoración dos seus 
clientes. Os premios Kiwami va-
loran a importancia de brindar 
unha “Experiencia incrible” a to-
dos os clientes que visitan un 
concesionario Lexus, sempre en 
liña co concepto “Omotenashi”, 
antiga filosofía de hospitalida-
de, centrada en tratar a cada 
cliente coma se fose un invita-
do á nosa propia casa e que re-
flicte os valores da marca Lexus.

Tras máis de 25 anos represen-
tando a marca en Galicia, Lexus 

Breogán recibe este merecido 
recoñecemento, un fito ao al-
cance de moi poucos centros, 
que valora a profesionalidade 
de todo o seu equipo no seu 
compromiso por cumprir os 
estándares de Lexus en todas 
as súas áreas de negocio, a ca-
lidade das instalacións oficiais 
da Coruña e Vigo e o esforzo, a 
dedicación e a entrega posta no 
seu traballo diario para ofrecer 
un servizo excelente a todos os 
seus clientes.

Na foto: Mar Pieltain, di-
rectora xeral de Lexus España 
acompañaba a José Ramón 
Ferreiro, director xeneral de 
Grupo Breogán na entrega do 
Premio Europeo Kiwami 2022 
en Alacante.

O Moto Club Compostela celebrou 
o seu 70 aniversario

A Casa do Cabildo 
(praza de Praterías) 
encheuse de motos 

antigas, vestimentas de épo-
ca, fotografías, carteis e outros 
moitos obxectos representati-
vos de eventos do Moto Club 
Compostela ao longo dos seus 
setenta anos de vida.

A exposición rematou a me-
diados deste mes. Entre as pe-
zas que se expuxeron na Casa 
do Cabido estaban as motoci-
cletas, no seu estado orixinal, 
que no seu día protagonizaron 

rutas e aventuras dos fundado-
res do Moto Club Compostela. 
Tamén se puideron ver foto-
grafías de eventos realizados 
por esta entidade lúdico-de-
portiva na cidade ao longo 
destas sete décadas.

Esta exposición tamén tivo 
un recordo para varias per-
soas vencelladas ao Moto Club 
Compostela como Segundo 
Hevia (presidente da Cámara 
de Comercio de Santiago), 
Basilio Carril (artesán gaiteiro) 
ou o carteiro Serafín Maroño.

Álex Márquez renovou con 
Estrella Galicia 0,0

Estrella Galicia 0,0 
renovou un ano máis 
con Álex Márquez, ao 

que acompañou durante toda 
a súa carreira ata chegar á ca-
tegoría raiña.

Xuntos celebraron os 
Campionatos do Mundo do 
piloto de Cervera en moto 3 
(2014) e Moto 2 (2019) e agar-
dan seguir gozando dos seus 
triunfos esta tempada en 
MotoGP.

Álex renovou este acordo de 
patrocinio no momento de 

partir a Italia para a presenta-
ción do equipo. “Estou ante un 
ano chave na miña carreira de-
portiva. O cambio de equipo e 
o subir a unha Ducati fai que 
teña unha motivación extra 
para facelo ben e ser un piloto 
competitivo durante o mun-
dial. Para min é un pracer saber 
que conto nesta nova aventu-
ra cunha marca como Estrella 
Galicia 0,0 que me acompa-
ñou dende o principio da miña 
carreira e con quen logrei moi-
tos éxitos xuntos”.

Galicia 5



■ BRAIS GARCÍA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Na actualidade moitos 
fabricantes están minus-
valorando a función do con-
cesionario oficial. As marcas 
aspiran a vender os seus 
coches directamente, este 
pode ser un grande erro. O 
mundo online é unha boa fe-
rramenta para moitas cousas 
pero non pode substituír o 
labor dos concesionarios, 
que tratan directamente 
coas persoas. Estes represen-
tantes oficiais das marcas son 
un nexo de proximidade que 
inspira confianza ao cliente. 
É a cara da marca en distin-
tas cidades e poboacións, 
os clientes saben que teñen 
un interlocutor próximo con 
quen poder asesorarse e sa-
tisfacer as súas demandas de 
mobilidade.

Escoitar ao cliente é moi 
importante, desta maneira 
se sabe que é o que necesita 

e se lle pode dar as solucións 
que precise. Solucións de 
mobilidade, con moita fle-
xibilidade, tanto en com-
pra como en alugueiro, e 
tanto a longo como a cur-
to prazo. Hai que analizar a 
necesidade de cada persoa, 
porque non hai unha solu-
ción común. Cada cliente 
necesita un traxe á súa me-
dida. A misión e o labor dos 
concesionarios de marca é 
proporcionarllo.

“O papel do concesiona-
rio é ser o punto de unión 
e de interlocución entre o 
fabricante e o cliente, que, 
en definitiva, é o usuario fi-
nal,” sinalou Carlos Bustillo, 
presidente da Asociación 
Madrileña de Distribuidores 
de Automoción (AMDA). 
“Os concesionarios somos a 
atención primaria do usuario 
da mobilidade. Estamos para 
atender e coidar das súas ne-
cesidades a través dunhas 
canles de comunicación, 

cada vez máis fluídos, in-
mediatos e directos, que 
establecemos nos máis de 
oitenta grupos de coches 
e motos que integran a 
nosa asociación, repartidos 
por toda a comunidade de 
Madrid”.

“Nós constatamos que os 
usuarios da automoción ta-
mén se apoian cada vez máis 
nos concesionarios, non só 
para adquirir un vehículo 
novo ou de ocasión, senón 
para mantelo con toda a ga-
rantía e rigor profesional que 
require a alta tecnoloxía que 
cada vez se incorpora máis”, 
continúa o presidente de 
AMDA.

“Por esta razón funda-
mental, nós demos un paso 
adiante, pasando do auto-
móbil á automoción, porque 
entendemos que as cidades, 
os cidadáns, o que necesitan 
é mobilidade, antes que au-
tomóbiles” apunta Bustillo.

“O noventa por cento dos 
concesionarios privados da 
Comunidade de Madrid, in-
tegrados en AMDA -expli-
ca Bustillo-, levamos moito 
tempo traballando na mo-
bilidade, escoitando acti-
vamente a todas as partes 
e resolvendo os proble-
mas que nos expoñen. E a 
mobilidade non soamen-
te comprende aos automó-
biles, os coches, senón que 
a xente tamén se move en 

motos, bicicletas, vehículos 
de mobilidade persoal, au-
tobuses… hai moitos e dife-
rentes modos para moverse 
e circular”.

“É moi importante que os 
concesionarios esteamos aí, 
para atender esas necesida-
des dos cidadáns, o cliente 
final, aglutinando e poñen-
do á súa disposición a maior 
diversidade posible de me-
dios de locomoción e darlles 
voz ante as institucións, para 
trasladar as súas dúbidas e 
inquietudes” argumenta o 
presidente de AMDA.

Esta asociación leva traba-
llando os últimos dez anos 
para converterse nunha aso-
ciación útil e resolutiva ante 
as dificultades e avances no 
mundo dos concesionarios, 
alcanzando acordos para a 
política conxunta de reci-
claxe nos concesionarios e 
para a gasificación dos cen-
tros, contribuíndo á mello-
ra das tarifas eléctricas e de 
subministracións a través de 
acordos con empresas mul-
tinacionais. O seu obxectivo 
é lograr aglutinar a todas as 
asociacións autonómicas do 
país para debullar un futu-
ro prometedor para a mo-
bilidade que vén, e darlle 
unha resposta personali-
zada aos usuarios sobre as 
súas dúbidas en temas de 
automoción.

A función do concesionario na actualidade
A importancia da proximidade

Concesionarios6



Cupra Formentor VZ Tribe Edition
O Cupra Formentor 

VZ Tribe Edition con-
ta cun exclusivo 

deseño imaxinativo, enérxico 
e contemporáneo, e se aso-
cia a todas as motorizacións 
correspondentes a este aca-
bado: o motor híbrido enchu-
fable e-HYBRID de 245cv, e 
os TSI de gasolina de 245 ou 
310cv.Esta versión achega 

aínda máis exclusividade ao 
primeiro vehículo deseñado 
e desenvolvido pola marca. 
O seu deseño vese realzado 
coa chegada do novo ton de 
pintura exclusivo Gris Cliff, es-
tando tamén dispoñible a cor 
metalizada Negro Midnight. 
Sen dúbida, ambas as tona-
lidades combinan á perfec-
ción coas lamias de aliaxe 

exclusivas de 19” en cor negro 
mate.

Así mesmo, engaden carác-
ter e distinción os diferentes 
elementos de deseño en cor 
negro mate, como o lettering 
CUPRA do portón traseiro, a 
grella frontal, as molduras late-
rais e as carcasas dos retroviso-
res. Pero no Cupra Formentor 
VZ Tribe Edition non só cambia 

o deseño exterior. O habitácu-
lo benefíciase dun ambiente no 
que predomina a cor negra, con 
asentos backet especiais tapiza-
dos en Dinamica e coiro Nappa, 
e pedais terminados en alumi-
nio escurecido. Estes detalles 
poñen o acento na modernida-
de e a deportividade que carac-
terizan a Cupra.

PCCM Plus para Porsche clásicos
Xa está dispoñible 

o PCCM Plus para os 
primeiros modelos da 

sexta xeración do 911 (997), dos 
Boxster e Cayman de segunda 
xeración (987) e do Cayenne E1.

Dende 2020, Porsche 
Classic ofreceu dous siste-
mas de información e entre-
temento, o Porsche Classic 
Communication Management 
(PCCM) e o Porsche Classic 
Communication Management 
Plus (PCCM Plus) para moitos 
dos coches clásicos da marca, 
tanto os máis antigos como os 
máis modernos. Entre outras 
características, estes acceso-
rios permiten o uso de Apple 
CarPlay (a partir do iPhone 5) e 

Android Auto para a reprodu-
ción multimedias, a navegación 
e a realización de chamadas te-
lefónicas. Agora xa está dispoñi-
ble tamén o PCCM Plus para a 
sexta xeración do 911 (997, de 
2005 a 2008), para os Boxster 
e Cayman da xeración 987 (de 
2005 a 2008) e para a primei-
ra xeración do Cayenne (E1, de 
2003 a 2008).

O PCCM Plus inclúe unha pan-
talla táctil de 7” cun grafismo de 
última xeración. Na versión eu-
ropea, a transmisión dixital de 
radio DAB  permite a recepción 
de emisor, mentres que a ver-
sión para EEUU e Canadá está 
programada para a radio por 
satélite SiriusXM. O condutor 

conta co último en navegación 
a bordo e dispón dos puntos 
de interese (PDI) específicos 
de Porsche, que se mostran en 
2D ou 3D. No futuro ofreceran-
se regularmente actualizacións 
de mapas. A reprodución mul-
timedia é posible a través dun-
ha memoria USB, Bluetooth, 
Apple CarPlay (desde iPhone 5) 
e Android Auto. Outra función 
é a de ordenador de a bordo, 
que proporciona moitos datos 

útiles para a condución. No 911, 
o Boxster e o Cayman tamén se 
poden almacenar configura-
cións persoais para o vehículo. 
Dependendo do equipamento 
do coche, esta función de me-
moria é posible utilizala para as 
luces, os limpaparabrisas, o cli-
matizador e o bloqueo.O novo 
PCCM Plus ten un prezo final de 
1.635 €, coa placa de memoria 
SD incluída.

Calefacción radiante de Lexus
A vida a bordo do 

Lexus RZ é mellor gra-
zas aos detalles de 

deseño e innovacións técni-
cas que aumentan o confort e 
a funcionalidade. A calefacción 
radiante é un bo exemplo diso. 
O novo RZ, o primeiro modelo 
eléctrico con batería de Lexus 
sobre unha plataforma espe-
cífica para vehículos eléctri-
cos, é tamén o primeiro Lexus 
en incorporar este método de 
calefacción.

A diferenza dos sistemas de 
calefacción tradicionais por 

convección, que quentan o 
aire, o novo RZ conta con dous 
paneis na parte frontal do habi-
táculo que utilizan a radiación 
infravermella para quentar uni-
camente os obxectos sólidos ao 
seu ao redor. Así, o condutor e 
o pasaxeiro dianteiro entran en 
calor máis rapidamente que 
cos sistemas de climatización 
convencionais.

Ademais, consome ao redor 
dun 8% menos de enerxía, ao 
dirixir a calor unicamente alí 
onde se require, o que reduce 
a carga sobre o climatizador e 

axuda a maximizar a autonomía 
do vehículo.

A calefacción radiante do RZ 
complementa ao climatizador 
convencional do habitáculo, e 
súmase tamén aos asentos e 

ao volante calefactado. A cale-
facción radiante ofrécese como 
opción na versión Executive 
do RZ, e vai de serie na versión 
Luxury.

Versión Imposto de matriculación P.V.P.

Motores gasolina (TSI):

Formentor VZ Tribe Edition 2.0 TSI 
245cv DSG-7 9,75% 52.333 €

Formentor VZ Tribe Edition 2.0 TSI 
310cv DSG-7 4Drive 9,75% 54.673 €

Motores híbridos enchufables (e-
HYBRID):

Formentor VZ Tribe Edition 1.4 e-
HYBRID 245cv DSG-6 0,00% 52.220 €
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Lexus RZ con Direct4
O pracer ao volan-

te e o confort dos pa-
saxeiros multiplícanse 

no Lexus RZ grazas ao sistema 
intelixente de control da trac-
ción total DIRECT4. Esta tecno-
loxía exclusiva de Lexus, que 
se estrea no RZ, axusta auto-
maticamente a distribución da 
forza de tracción entre os eixos 
eléctricos dianteiro e traseiro, 
en resposta ás condicións da 
condución. DIRECT4 tamén 
axusta automaticamente a for-
za da freada nas catro rodas en 
función do contacto co chan, 
e mellora a eficiencia enerxé-
tica como vehículo eléctrico 
con batería. Cando o enxe-
ñeiro xefe Takashi Watanabe 
viu en acción ao animal máis 
rápido do mundo, o guepardo, 
quedou fascinado por como 
este gran felino move o cor-
po de todo tipo de formas ao 
correr e cambiar de dirección 
cando persegue a unha presa, 
e, con todo, mantén a cabeza 
estable e a liña de visión firme. 
Isto serviu de inspiración aos 
enxeñeiros de Lexus para idear 
novas maneiras de controlar 
a postura da carrozaría do RZ, 
e co sistema DIRECT4, puide-
ron incorporar ao vehículo un 
control do cabeceo excepcio-
nalmente bo.

Agora, a inclinación cara 
atrás producida ao acelerar 
e cara adiante ao frear, está 
máis limitada, e como conse-
cuencia o corpo dos ocupan-
tes non se move tanto. Así, o 

condutor goza dunha liña de 
visión máis estable e o confort 
dos pasaxeiros mellora consi-
derablemente, sobre todo nos 
asentos traseiros. O guepardo 
tamén serviu de fonte de ins-
piración para o deseño exte-
rior do RZ.

Ademais do control supe-
rior da postura da carrozaría 
do vehículo, e da redución dos 
movementos bruscos do habi-
táculo, o que dá lugar a unha 
marcha máis suave, outros be-
neficios do sistema DIRECT4 
son unha aceleración a de-
manda potente e suave; unha 
excelente tracción ao acelerar 
e en pavimentos esvarantes; 
unha maior estabilidade nas 
curvas e unha gran segurida-
de da freada.

DIRECT4 ofrece de forma 
continua un equilibrio ópti-
mo da forza de tracción entre 
a parte dianteira e a traseira, 
controlando cada eixo eléctri-
co de forma independente. Os 
sensores envían información á 
unidade de control eléctrico –
ECU– do vehículo en relación 
á velocidade, a forza G lonxitu-
dinal e o ángulo da dirección 
do mesmo. DIRECT4 responde 
a esta información e maximiza 
a tracción e o agarre de forma 
case instantánea: o rumbo de 
par dianteiro/traseiro pódese 
axustar de 0 a 100% ou de 100 
a 0%, ou a calquera valor inter-
medio, en apenas uns milise-
gundos, máis rápido que con 
calquera sistema mecánico.

Novo RAV4 GR Sport
O apelido GR Sport 

xa se aplicou con éxi-
to a un amplo abano 

doutros modelos Toyota, ago-
ra o RAV4 toma este co seu 
propio e inimitable estilo.

O frontal do vehículo é con-
tundente, coa prominente 
grella acabada cunha malla 
coa letra G exclusiva do GR, 
que crea un efecto 3D máis 
profundo. O mesmo patrón 
aplícase aos faros antinéboa 
biselados, máis grandes, que 
tamén contan cuns inconfun-
dibles marcos en forma de 
boomerang, que reafirman 
aínda máis a impoñente pre-
senza do vehículo. Para refor-
zar ese efecto, o paragolpes 
inferior incorpora un acabado 
metalizado en gris escuro, en 
lugar do prateado que levan 
outros modelos RAV4.

Na parte posterior, a lúa tra-
seira presenta agora unha pre-
senza máis marcada grazas a 
un embelecedor en negro bri-
llante que atravesa o vehículo 
de extremo a extremo, entre 
a matrícula e a propia lúa. A 
malla composta coa letra G 
aparece de novo no paragol-
pes traseiro, que conta cun-
has aberturas de ventilación 
que melloran o rendemento 
aerodinámico. Para subliñar 
aínda máis a imaxe decidida 
do RAV4, o paragolpes inferior 

incorpora unhas molduras 
metalizadas en gris escuro no 
bordo inferior.

O interior do GR Sport ta-
mén conta con detalles estilís-
ticos exclusivos do seu nivel. O 
completo equipamento do GR 
Sport inclúe regulación eléc-
trica dos asentos dianteiros e 
unha nova versión do Monitor 
de Visión Panorámica, que in-
clúe unha perspectiva baixo o 
chan para que o condutor poi-
da comprobar o estado do te-
rreo e realizar con precisión as 
manobras a baixa velocidade 
en condución offroad.

O RAV4 GR Sport híbrido 
eléctrico incorpora compo-
ñentes máis lixeiros e com-
pactos para alcanzar unha 
axilidade superior. A potencia 
total do sistema é de 222cv, o 
que permite acelerar de 0 a 
100 km/h en 8,1”.

A versión híbrida enchufa-
ble, que en principio non es-
tará dispoñible ata 2024, é o 
RAV4 máis potente ata a data 
(306cv). Acelera de cero a 100 
km/h en 6,0 segundos.

Coa carga completa, o RAV4 
GR Sport Plug-in pode perco-
rrer ata 75 km e alcanza veloci-
dades de ata 135 km/h.

O novo RAV4 GR Sport 
Electric Hybrid ten un prezo 
de 50.600 €.

❱❱ Peugeot chamará 
a revisión no noso país a un-
has 2.800 unidades do mo-
delo Peugeot 208 fabricado 
entre marzo de 2020 e outu-

bro de 2022 debido a un po-
tencial problema no par de 
aperte dunha das pezas que 
compoñen o conxunto da 
dirección,

❱❱ Seat acaba de 
anunciar o lanzamento de 
'Seat Flex', unha maneira de 
mercar vehículos de manei-
ra flexible, en que o cliente 

elixe o modelo de adquisi-
ción que lle conveña e deci-
de que quere facer co coche 
cando termina o seu contra-
to.

BREVES
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SprintSprintTalleresTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

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

Bosch Car Service

Talleres Bastón

Salvadas, 23
15705 SANTIAGO 

(A Coruña)
Tel.: 981 58 56 27

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

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



Novos CLA e CLA Shooting Brake
Con numerosas in-

novacións e un equi-
pamento de serie 

mellorado, Mercedes refor-
za a posición do CLA Coupé 
e do CLA Shooting Brake. 
O faldón dianteiro de novo 
deseño, a grella do radiador 
revisada con deseño de es-
trela e o novo difusor traseiro 
acentúan o carácter deporti-
vo. A iso se engaden os novos 
gráficos dos faros LED High 
Performance, por primeira vez 
de serie, e os pilotos traseiros 
LED. As novas cores de pintura 
azul hyper (exclusivo dos mo-
delos CLA) e azul spectral, así 
como tres deseños adicionais 
de lamias en tamaños de ata 
19”, amplían as posibilidades 
de individualización. De se-
rie, estes novos modelos es-
tán equipados con lamias de 
aliaxe de 17” e cinco radios en 
cor prata vanadio ou en dese-
ño de cinco radios dobres en 
negro brillante con acabado 
de alto brillo.

Mercedes mellorou nota-
blemente o equipamento de 
serie e adaptou aínda máis a 
oferta aos desexos específicos 
dos clientes. Por exemplo, o 
equipamento básico dos dous 
novos modelos CLA xa inclúe 
o asistente para a luz de es-
trada, a cámara de marcha 
atrás e o paquete USB, ade-
mais do volante de coiro e os 
faros dianteiros LED. A partir 
dos vehículos equipados coa 

liña de acabado Progressive, 
os clientes reciben tamén o 
paquete de aparcamento e 
o paquete de retrovisores, así 
como o portón traseiro Easy-
Pack para o CLA Shooting 
Brake.

Os motores de gasolina es-
tán totalmente electrifica-
dos e inclúen unidades de 
catro cilindros con transmi-
sión automática DCT de 7 ou 
8 velocidades de serie. Como 
mild-hybrid, os motores están 
equipados cunha fonte de ali-
mentación adicional de a bor-
do de 48 volts que favorece a 
axilidade no arranque con 10 
kW máis de potencia. O novo 
alternador, permite un arrin-
que do motor silencioso e con 
poucas vibracións, así como a 
posibilidade de circular a ve-
locidade constante co mo-
tor de combustión apagado. 
Durante a freada e a acelera-
ción, o alternador de arrinque 
recupérase e subministra elec-
tricidade á rede de a bordo de 
12 volts e á batería de 48 volts. 
Isto pode servir de apoio ao 
motor de combustión duran-
te a aceleración.

Outro gran paso dano os no-
vos modelos CLA Coupé e CLA 
Shooting Brake cos propulso-
res híbridos enchufables. A 
batería de alta voltaxe mello-
rada ofrece un maior contido 
de enerxía utilizable, o que se 
traduce nunha maior autono-
mía eléctrica. A potencia do 

motor eléctrico aumentou en 
5 kW e agora alcanza unha 
potencia motriz de 80 kW. En 
canto á carga, seguen estan-
do dispoñibles tres opcións: 
ademais do 3,7 kW de serie, a 
batería pode cargarse agora 
tamén con corrente alterna e 
ata 11 kW en lugar do 7,4 kW 
anteriores. Os novos modelos 

CLA tamén seguen ofrecendo 
a opción de cargar a batería 
con corrente continua e ata 
22 kW. Unha carga en corren-
te continua dun 10% ao 80% 
tarda uns 25 minutos, propor-
cionando unha experiencia de 
carga versátil e adecuada para 
o uso diario.

EVUM aCar
Os traballos máis 

duros en contornas 
onde resulta esencial 

non ter emisións contaminan-
tes son o terreo preferido do 
EVUM aCar. Un robusto vehí-
culo comercial 4x4 deseñado 
e fabricado en Alemaña, que 
combina economía e ecoloxía 
e móstrase como unha solu-
ción para gran variedade de 
tarefas.

O seu chasis permite múl-
tiples transformacións, polo 
que pode adaptarse ás nece-
sidades específicas de cada 
cliente. A tracción integral 
convérteo nunha ferramenta 
de traballo perfecta para uso 

en terreos irregulares, climas 
extremos ou contornas rurais 
grazas á súa gran versatilida-
de. É ideal para o seu uso en 
labores agrícolas, de xardine-
ría, loxística, sector municipal 
ou complexos turísticos de 
natureza. Ao EVUM aCar non 
lle importa o tempo que faga: 
o seu sistema de calefacción 
funciona con bioetanol, o que 
mantén intacta a súa autono-
mía, xa que non utiliza ener-
xía da batería para quentar o 
habitáculo.

O seu sistema de tracción to-
tal funciona grazas aos seus 
dous motores, de 10 Kw cada 
un, o que lle permite alcanzar 

unha velocidade máxima de 
70 km/h. Ademais, faino sen 
perder a súa gran capacidade 
de carga de ata 1.000 kg.

O EVUM aCar comercialíza-
se exclusivamente a través 

da rede de Invicta Electric. O 
seu prezo é de 52.670 euros, 
e pode beneficiarse de ata 
9.000 euros en axudas do Plan 
Moves III. 
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Etioca Taxi “Miner”
Unha proposta de taxi innovadora

■ REDACCIÓN | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Etioca Taxi “Miner” che-
ga tras cinco anos de aná-
lises das necesidades do 
sector do taxi e das ten-
dencias de mobilidade ur-
bana. Trátase dun vehículo 
deseñado para taxistas e 
cedido para o seu uso, sen 
necesidade de anticipos, e 
con carga eléctrica diaria 
(intercambio de baterías), 
lavado diario do vehículo, 
seguro e mantemento or-
dinario e extraordinario. O 
Miner está dirixido a unha 
nova xeración de empresa-
rios-taxistas que xa non es-
tán obrigados a mercar un 
coche.

Por outra banda, os pro-
fesionais do taxi queda-
rán rexistrados nunha 

aplicación da propia com-
pañía, o que, aseguran, 
“permitirá reducir os tem-
pos de espera dos clientes 
mediante xeolocalización e 
entrar na rede de usuarios 
da app, que poderán utili-
zar a criptomoeda “Etioca 
Eco” (un Eco equivale a un 
quilómetro percorrido)”. A 
través deste sistema inte-
grado, comentan, o taxis-
ta poderá aumentar a súa 
facturación actual un 20%.

Actualmente, os taxis-
tas teñen a posibilidade de 
encher un formulario de 
prerreserva, que se atopa 
dispoñible na web: www.
etioca.com; onde poden 
inscribirse cun pago de 100 
euros. Este importe permite 
xestionar a viabilidade do 
pedido e é devolto aos fu-
turos condutores na tarxeta 

de débito Etioca o mesmo 
día que se lles entregue o 
vehículo, a partir de 2024.

Segundo informou a 
compañía “a finais de 2024 
os primeiros 10 000 taxis 
Miner estarán en circula-

ción. A produción anual en 
2025 será de 45 000 unida-
des, e alcanzará as 100 000 
unidades anuais en 2027, 
cun investimento inicial 
de 400 millóns de dólares 
para alcanzar os 1.200 mi-
llóns nos próximos 3 anos”.

Peculiaridades

Miner, o primeiro pro-
totipo do taxi de Etioca, 
impulsa a mobilidade sos-
tible, dando resposta ás 
necesidades dos cidadáns 
e as administracións muni-
cipais, fomentando o uso 
de medios de transporte 
cómodos e evitando que 
os cidadáns utilicen o seu 
propio coche para traxec-
tos curtos e de media de 
distancia. Todo iso, co con-
sentimento dunha nova 

xeración de taxistas que xa 
non mercarán o vehículo, 
senón que o recibirán listo 
para o seu uso e pagarán 
só pola quilometraxe real 
percorrida.

Este vehículo é de fácil 
acceso, non ten barreiras 
e dispón de sete asentos 
modulares para pasaxeiros, 
ademais dun para persoas 
de mobilidade reducida, 
que poderá acceder ao in-
terior sen axuda, mediante 
unha plataforma elevadora 
automática. Así mesmo, o 
Miner permite transportar 
comodamente obxectos de 
lecer de gran tamaño, como 
bicis ou esquís. O posto do 
condutor atópase illado do 
resto do taxi.

Motor e baterías

Este vehículo incorpora 
un motor eléctrico de 120 
kW (163cv) e alcanza unha 
velocidade máxima limita-
da a 150 km/h. A lonxitude 
é de 4,95 metros, a anchura 
de 1,95 metros e a altura de 
2,01 metros, cunha distan-
cia entre eixes de 3,5 metros 
e tracción a dúas rodas. O 
peso sitúase preto das dúas 
toneladas.

O Miner recárgase gra-
zas ao intercambio rápido 
de baterías en estacións es-
pecíficas. As baterías cunha 
capacidade de 100 KWh, ga-
ranten unha autonomía de 
ata 350 km (WLTP).

A bordo atópanse moitas 
utilidades como pantallas di-
xitais de xestión de servizos, 
un terminal de pago, unha 
tenda a bordo, minibar, car-
gadores para todo tipo de 
smartphones e un mapa a 
tempo real.

Baseándose nos últimos 
coñecementos sobre a pan-
demia, cada vehículo se des-
infectará automaticamente 
cando todos os pasaxeiros 
saían do interior, median-
te un sistema mixto de luz 
ultravioleta e atomizador 
desinfectante.

 Este vehículo 
incorpora un motor 
eléctrico de 163cv 
e ten a velocidade 
limitada a 150 km/h

O Miner é de fácil acceso, non ten barreiras e dispón de 7 asentos modulares para pasaxeiros

O posto do condutor atópase illado do resto do taxi
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Skoda Enyaq Coupé iV
O SUV eléctrico 

de corte cupé está 
dispoñible dende 

o seu lanzamento con ca-
tro variantes de propulsión 
e dous tamaños de batería, 
con potencias que van de 
132 kW (180cv) a 220 kW 
(300cv), a máis potente co-
rrespondente á versión RS. 
Dúas das variantes (60 e 80) 
están equipadas cun motor 
traseiro, polo que teñen trac-
ción traseira, mentres que as 
outras dúas variantes (80X e 
RS) contan con dous motores 
eléctricos e tracción total. A 
excelente aerodinámica, cun 
coeficiente aerodinámico 
(cd) de 0,23, tamén contribúe 
aos altos niveis de eficiencia, 
permitindo unha autonomía 
de ata 553 km.

O novo Skoda Enyaq Coupé 
iV é aínda máis dinámico 
e deportivo que a variante 
SUV Enyaq iV. Dende o piar 
B, a liña do teito inclínase 
suavemente cara á impre-
sionante parte traseira, que 
presenta un bordo afiado. 
O Enyaq Coupé iV, o máis 
alto da gama, presenta ele-
mentos de deseño en ne-
gro e a característica banda 

reflectora vermella do RS na 
parte traseira. Esta variante 
tamén vén co Crystal Face 
de serie, que ilumina a recha-
mante grella Skoda con 131 
loces LED. Pódese elixir en-
tre dúas cores estándar e sete 
opcións de pintura metaliza-
da. As pinturas mentalizadas 
Laranxa Fénix e Gris Grafito, 
que substituíu ao Gris Cuarzo 
Metalizado de Skoda, debu-
tan no Enyaq iV. O rechaman-
te acabado Verde Mamba é 
exclusivo do Enyaq Coupé iV.

Grazas ao último software 
ME3, todas as baterías deste 
cupé teñen unha capacida-
de de carga rápida de ata 120 
kW para o Enyaq Coupé iV 60 
e de ata 135 kW para os mo-
delos de tracción total. Isto 
significa que a batería de 82 
kWh do Enyaq Coupé iV iV 80 
pode cargarse do 10 ao 80% 
en só 29 minutos. Utilizando 
un wallbox Skoda iV Charger 
de ata 11 kW, o coche pode 
cargarse comodamente den-
de casa durante a noite en 
seis ou oito horas (en fun-
ción do tamaño da batería).

Dispoñible dende 53.200 
euros (Enyaq Coupé 60 iV 
180cv)

Novo UX 300e
O novo Lexus UX 

300e, aposta por 
unha estética exte-

rior, na que destacan novos 
detalles cromados e a incor-
poración dunha nova opción 
de cor. Trátase de Iridio Sonic, 
unha pintura prateada bri-
llante cunha textura metali-
zada, que se caracteriza polo 
contraste de luces e sombras.

No interior do UX, baixo un 
novo cadro de mandos re-
deseñado para a localización 
do novo sistema multime-
dia, destacan dúas opcións 
de tapizaría, tea e coiro natu-
ral, dispoñibles nunha nova 
cor Abelá, e a tapizaría de 
coiro perforado que presen-
ta un novo efecto de plisado 
Kagome, inspirado nos te-
cidos das cestas xaponesas 
tradicionais. O legado xapo-
nés tamén inspirou a textu-
ra da superficie do cadro de 
mandos, que agora ten o as-
pecto do papel granulado 
Washi típico das portas co-
rredeiras das casas tradicio-
nais xaponesas.

A principal novidade desta 
nova gama UX 300e, é sen 

dúbida a incorporación da 
nova batería que incremen-
ta a autonomía máis dun 
40%, ata o 450 km. Ao mes-
mo tempo, novos detalles na 
carrozaría e o chasis mellora-
ron a experiencia ao volante.

Introduciuse ademais unha 
serie de detalles para mello-
rar a experiencia ao volante. 
O axuste da dirección asistida 
eléctrica e os amortecedo-
res, perfeccionaron a diná-
mica da condución, como 
tamén a maior rixidez da ca-
rrozaría, con máis puntos de 
soldadura. Estas modifica-
cións melloran aínda máis 
a rotundidade e a resposta 
do UX, características acen-
tuadas polo baixo centro de 
gravidade do vehículo e a 
colocación da batería baixo 
o chan. Así mesmo, optimi-
zouse o illamento para con-
seguir un habitáculo aínda 
máis silencioso.

As primeiras entregas están 
previstas para o segundo tri-
mestre deste ano en todos os 
Centros Autorizados Lexus a 
partir de 52.900 €.
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Sóavos o concepto da obso-
lescencia programada? Din as 
malas linguas, ou as boas, quen 
sabe, que moitos fabrican-
tes programan ou planifican 
a vida útil dos seus produtos 
para facilitar así unha pron-
ta renovación. Como que nos 
fabrican un electrodoméstico, 
por exemplo, pensando en que 
dure X anos e se aseguran que 
antes do que sería normal nos 
teñen de novo comprándolle a 
seguinte versión.

Hai días que lle boto 
máis dunha pensada a 
este concepto, e aplí-
coo ao meu negocio, 
ao meu taller. Os meus 
compañeiros técnicos, e 
eu mesmo, temos unha vida 
laboral útil de máis de vinte 
anos por diante, pero como 
imos chegar a ese momento? 
Preparados ou obsoletos? En 
calquera das dúas opcións, xór-
deme unha nova pregunta: a 
que custo?

Pois ben, o custo de che-
gar ao final da miña vida la-
boral obsoleto sería enorme, 
téñoo claro. Toda unha vida 
de partirse o lombo e 
loitar contra as ad-
versidades, que 
non serían 
poucas, 
para 

que nos meus derradeiros anos 
de vida laboral non saiba xes-
tionar nin reparar o que entre 
pola porta, décadas loitando 
para captar clientes e chegar 
un momento en que sexa eu 
o que lle teña que dicir, “már-
chate que xa non podo”, dáme 
calafrío só pensalo.

E é máis, chegará ese mo-
mento, que como di o meu 
socio, terei por diante unha xu-
bilación lamentable por cotizar 
o mínimo e pecharei ou tras-
pasarei un negocio obsoleto e 
con clien- tes con vehícu-

los anti-
gos 

e 

que repara o que pode bara-
to, por canto? Dende logo non 
pinta que con ese escenario 
vaia a poder mercar un apar-
tamento en Mallorca para pa-
sar os meus últimos invernos 
ao sol das illas.

Así pois queda a outra op-
ción, seguir na guerra, prepa-
rarse para iso, custe o que custe 
e a seguir.

Si, parece sinxelo, 
podemos?

Lembro que en 2017 acudín a 
un congreso de peche de exer-
cicio dunha marca (top 5) coa 
que colaboraba nun proxecto 
consultivo de postvenda. Alí o 
maior responsable europeo da 
marca, en dita área de negocio, 
argumentaba que o fabrican-

te estaba disposto a imple-
mentar un plan de acción e 
de desenvolvemento tec-
nolóxico nos seus vehícu-
los para blindar ao cliente 

na postvenda máis aló, por 
suposto, do período de ga-

rantía. O taller independente 
multimarca, explicábanos, vai 
quedar fóra do 70/80 por cen-
to dos servizos de reparación. 
Fóra da mecánica rápida non 
habería espazo; a conectivida-
de, a diagnose baixo licenza, a 
codificación dos compoñentes 

e a ci-

berseguridade xa se albiscaba 
tras aquelas palabras.

Non sei eu se aquel plan ma-
lévolo vai vento en popa pre-
cisamente. No noso taller 
multimarca seguimos dando 
guerra, e creo que, por moito 
tempo. Este sector ten futuro, 
sen dúbida SI.

Pero é certo que me expoño, 
a que custo? Ao custo dos equi-
pos, ao das conexións co fabri-
cante e ao da formación dos 
nosos profesionais en todas as 
áreas de negocio. E sen dúbi-
da, ao custo mental e de ener-
xía que nos vai supoñer estar 
espertos e atentos, e facelo xa!

Debemos ter xa neste mes 
de febreiro un plan de acción, 
un plan formativo e un plan 
de investimentos detallados. 
Hai que ter claro que compra-
remos, que cursos faremos e 
que queremos ser capaces de 
facer en 2024, co obxectivo de 
ter unha ampla visión de nego-
cio cara ao 2030.

Pola contra, o custo, o máis 
alto de todos, será o do noso 
servizo. A caída da calidade do 
mesmo ou aquel momento no 
que baixe o capó e diga para os 
meus adentros “nin idea, que 
se vaia ao concesionario ofi-
cial” que nunca chegue; non 
levo 25 anos na profesión para 
acabar así.

Eu non quero quedarme ob-
soleto antes de tempo, aínda 

que pareza que se progra-
mou para que así sexa. 

E ti?

■ SERGI GUARDEÑO | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | TexTo ■ UXÍA QUEIRUGA | Imaxe

Obsolescencia profesional

 O custo 
de chegar ao final 
da vida laboral 
obsoleto sería 
enorme
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Conectividade QR instantánea

NIU NQi GTS

■ XOSE ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

www.moTospruebas.com

motos@motospruebas.com

O NIU NQi GTS 2022 é un 
scooter eléctrico capaz de 
alcanzar velocidades de ata 
87 km/h e percorrer ata 130 
km grazas ás súas dúas ba-
terías extraíbles.

Este Niu ten moitas das 
características e calidades 
dos anteriores supervendas 
desta marca, como o NQi 
GT ou o GTS 2021. Como 
parte da familia "N series", 
o NIU NQi GTS 2023 tamén 

está equipado de serie cun 
cargador rápido, conexión 
4G, GSM e un motor Bosch 
recoñecido pola súa fiabili-
dade, potencia, economía e 
silencio.

Este scooter posúe ca-
racterísticas ideais para o 
seu uso en cidade, tamén 
ofrece excelentes condi-
cións de condución en su-
burbios e zonas periféricas 
das grandes cidades. O lí-
der mundial en mobilida-
de eléctrica preséntanos 
un scooter eléctrico equi-
valente a un de 125cc. 
Este modelo eléctrico, 

conectado e é intelixen-
te, pódese emparellar coa 
App de NIU, dispoñible de 
forma gratuíta en AppStore 
e GooglePlayStore. A apli-
cación dá información en 
tempo real sobre o vehí-
culo, incluído o estado da 
batería, a localización do 
scooter e a activación e des-
activación da alarma. No 
contraescudo hai un porto 
USB que permite cargar o 
smartphone. A marca dis-
pón dun soporte opcional 
para o teléfono. Ademais, 
a iluminación totalmen-
te LED do NQi GTS 2023 é 

de primeira categoría, po-
demos ver e ser vistos moi 
ben en calquera condición.

Motorización e modos

O NIU NQi GTS monta o 
motor Bosch de 3.000 W, 
coas súas características 
exclusivas e o seu aspecto 
moderno. Este motor é es-
pecialmente bo acelerando.

Cunha velocidade máxi-
ma de 87 km/h, O NIU NQi 
GTS ten unha aceleración 
moi boa sexa cal fose a ve-
locidade, en cidade com-
pórtase á perfección en 
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función do modo de con-
dución elixido; a velocidade 
pode aumentar rapidamen-
te ou con máis suavidade.

Este eléctrico de dúas ro-
das ten tres modos de con-
dución para facilitar o seu 
uso, modo E-Save, Dynamic 
e Sport. O E-Save, como o 
seu nome indica, é o modo 
económico, ademais de ser 
o modo máis eficiente en 
canto a consumo de com-
bustible, deixará de ace-
lerar a uns 45 km/h. Este 
modo pode utilizarse no 
interior de aparcamen-
tos, en cidade ou en zonas 

que requiran unha veloci-
dade moi baixa. A acelera-
ción será máis lenta, polo 
que é ideal para manobras 
complicadas.

O modo Dynamic limita 
a velocidade do NIU NQi 
GTS a uns 65 km/h. A acele-
ración neste modo é exce-
lente, perfecta para escapar 
do fluxo de tráfico e chegar 
o primeiro a un semáforo.

O Sport é o modo máis 
potente que ofrece o NIU 
NQi GTS, este modo desa-
tará toda a potencia do pro-
pulsor, a aceleración é aínda 
mellor que en Dynamic e a 

velocidade máxima pode 
alcanzar 87 km/h.

Indicadores e detalles

O NIU NQi GTS está equi-
pado cunha pantalla di-
xital dinámica a bordo. 
Mostra os clásicos indica-
dores: velocidade instantá-
nea, autonomía restante, 
contaquilómetros, a hora, 
a temperatura exterior e o 
consumo medio. A súa re-
troiluminación adaptarase 
á luz ambiental e á duración 
restante da batería. O control 
de cruceiro de serie fainos a 

vida máis fácil, pulsando o 
botón situado no lado es-
querdo do cadro de mandos, 
a velocidade manterase fixa 
ata que se prema un freo ou 
volvamos acelerar.

Segundo a versión eli-
xida, o NIU NQi GTS dis-
pón dunha batería dobre 
de 60V/26 Ah cada unha. 
É dicir, 1,56 kWh por ba-
tería. Ou dúas baterías de 
60V/30Ah, ou 2,1 kWh por 
batería. A primeira versión 
ten baterías feitas de célu-
las EVE. Segundo o fabri-
cante, a autonomía máxima 
é de 130 quilómetros.
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O sistema de alarma, un 
detallazo, algo pouco ha-
bitual nos scooters. Tamén 
me parece práctica a pinza 
para bolsas, a toma USB e 
o pequeno compartimento 
portaobxectos no contraes-
cudo, unha mágoa que non 
se poida bloquear o peche.

As baterías do NIU NQi 
GTS recárganse co car-
gador rápido subminis-
trado de serie co scooter. 
Conéctase a un enchufe do-
méstico de 220 volts e pode 
cargar completamente as 
dúas baterías nunhas seis 
horas. A principal vantaxe 
deste cargador é que vén 
cun acoplador, polo tanto, 
é posible recargar ambas 
as baterías ao mesmo tem-
po. O único inconveniente 
é que este cargador é bas-
tante grande, polo que non 
cabe no oco baixo o asento. 
Dependendo das necesida-
des, as baterías do NIU po-
den cargarse directamente 
no scooter, ou extraerse 
del para cargalas na casa 
ou noutro espazo. As bate-
rías non son especialmen-
te pesadas en comparación 
coas da competencia (11 kg 
cada unha), pero hai que 
ter en conta que son dúas.

Arrincamos!

Coa entrega do scooter, 
ven un código QR baixo o 
asento para sincronizar os 
axustes del no móbil, pos-
ta en marcha, localización, 
estado da batería...

Antes da viaxe, unha olla-
da rápida ao velocímetro. 
Cando o scooter non está 

aparcado baixo a luz direc-
ta do sol, a pantalla dixital 
mostra a seguinte informa-
ción: Modo de condución, 
estado de carga da batería, 
velocidade actual e infor-
mación sobre o último tra-
xecto, ou o actual, como a 
distancia percorrida.

Dispón do efectivo siste-
ma Key Less, basta con ter 
a chave preto do scooter no 
peto e pulsar o botón Star, 
o NQI actívase e xa está lis-
to para funcionar. A pecha-
dura de contacto só serve 
para abrir o asento. En rea-
lidade, todo se fai a través 
de tres botóns no mando a 
distancia, mesmo se activa 
o bloqueo da dirección au-
tomaticamente en canto te 
afastas do scooter.

A posición de condución 
é correcta, para o meu gus-
to o piso está demasiado 

elevado, os meus xeonllos 
van un pouco altos, isto é 
debido á batería que alber-
ga no propio piso.

A condución tamén é 
cómoda. O indicador de 
intermitentes detense au-
tomaticamente cando o 
ángulo de inclinación é in-
verso, o asento non é nin 
demasiado duro nin dema-
siado brando, todos os ins-
trumentos están ao alcance 
da man, só a pantalla, como 
xa dixen, ten algún proble-
ma coa luz solar. No peor 
dos casos a velocidade é 
lexible.

Os retrovisores permi-
ten unha boa visión, pero 
poñen sempre en primeiro 
plano os meus ombreiros, 
un manillar un pouco máis 
ancho non viría mal.

Con dúas baterías de 2,1 
kWh cada unha en modo 
E-Save, a autonomía máxi-
ma será de 130 km; en con-
dicións reais, con tráfico 
mixto, poderemos facer 80. 
Se se mantén a velocidade 
máxima, a autonomía será 
de 65 quilómetros. Se nos 

referimos á distancia me-
dia de dezaoito quilóme-
tros, que é a media diaria 
que percorremos no noso 
país aos nosos lugares de 
traballo, a autonomía ofre-
cida polo NIU NQi parece 
máis que suficiente.

Independentemente do 
modo seleccionado. non 
hai sensación de tiróns nin 
efecto "aceso/apagado", 
todo vai como a seda. A ex-
periencia de condución é li-
xeira e sinxela. Alimentado 
por electricidade, este 
scooter e extremadamen-
te económico, xestiona 
ben as fochancas e acele-
ra con brío ata a velocida-
de máxima.

As súas grandes rodas de 
catorce polgadas, fan que 
sexa un xogo de nenos ma-
nobrar co scooter polas rúas 
da urbe, confírenlle estabi-
lidade e unha boa inercia. 
Este NIU está equipado con 
CBS, ou freada combinada, 
cun disco dianteiro e ou-
tro traseiro. En concreto, 
ao pisar o freo esquerdo 
(traseiro) activaranse elec-
tronicamente os freos tra-
seiro e dianteiro de forma 
equilibrada, reducindo así 
tamén o risco de bloqueo 
das rodas. Isto permítelle 
reducir considerablemen-
te a distancia de freada en 
comparación cun scooter 
que non monte este siste-
ma. Todas as impresións de 

 A app de 
NIU informa do 
estado da batería, 
localización e do 
on-off da alarma

O casco non poderá ir baixo o asento, alóxase a primeira batería
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SEGURO
Terceiros con asistencia en estrada 
e seguro de condutor: 95 €/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: 50 €
Cambio de pneumáticos: 
cada 12.000 km
Prezo aproximado: 190 €
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 BATERÍAS
• VELOCIDADE 

MÁXIMA: 80 km/h
• AUTONOMÍA: 60-70 km 

cunha soa batería (85-95 
km coas dúas na versión 
Estended Range)

• APP: conectada 
durante 3 anos

• MOTOR: Bosch
• POTENCIA: continua 

4.600 W (6cv)
• BATERÍA: de cuarta xeración 

Xene NIU Energy Smart Power
• CELAS: 18.650 (ións de litio)
• TEMPO DE CARGA: 3,5 horas 

cada unha, 6 horas ambas (na 
versión Estended Range, 4 
horas cada unha e 7 ambas)

• PESO DE CADA 
BATERÍA: 12 kg

FREOS E PNEUMÁTICOS
• FREO DIANTEIRO: con 

sistema CBS (200 mm)
• FREO TRASEIRO: con 

sistema CBS (180 mm)
• PNEUMÁTICO 

DIANTEIRO: 90/90-14
• PNEUMÁTICO 

TRASEIRO: 110/80-14

ILUMINACIÓN
• FARO: LED
• LUZ DE FREO: LED
• LUZ TRASEIRA: LED
• PANTALLA: LCD a cor

DIMENSIÓNS E PESO
• LONGO: (incluídos os 

gardalamas dianteiro e 
traseiro): 1.890 mm

• ANCHO: 740 mm
• ALTO: 1.223 mm
• DISTANCIA ENTRE 

EIXOS: 1.325 mm
• ALTURA DO ASENTO: 

815 mm
• LONXITUDE DO 

ASENTO: 600 mm
• DISTANCIA MÍNIMA 

AO CHAN: 180 mm
• NÚMERO DE PRAZAS: 2
• PESO DO VEHÍCULO 

INCLUÍNDO 
BATERÍAS: 114 kg

• CAPACIDADE DE CARGA 
(INCL. PASAXEIROS 
E CARGA): 269 kg

condución desta proba 
están feitas con ambas as 
baterías, cabe mencionar 
que o NIU tamén estaría 
preparado para circular 
cunha soa batería, pero 
entón só podería dispo-
ñer dunha potencia simi-
lar á dun scooter de 50cc.

En todos os escenarios, 
o NQi GTS obtivo moi bos 
resultados nesta proba. É 
cómoda para pilotos de 
menos de 180 cm. O son 
que fan os intermitentes 
é un pouco escandaloso, 
nos semáforos, os peóns 
pregúntanche coa súa 
mirada de onde vén ese 
ruído. Tamén lamento a 
falta de espazo de alma-
cenamento baixo o asen-
to para gardar un casco, 
no seu lugar alberga a 
primeira batería, terás 
que utilizar inevitable-
mente un baúl opcional. 
Como dixen anterior-
mente, a segunda bate-
ría alóxase baixo o piso, 
ás dúas pódense extraer 
facilmente cunha chave e 
son fáciles de transportar 
grazas ao asa.

Conclusión: O NIU NQi 
GTS é un scooter incrible-
mente rápido e áxil para 
a cidade e a periferia, 
ideal para persoas con 
garaxe con toma de co-
rrente. De momento, en 
case todos os demais as-
pectos, o scooter eléctri-
co probablemente teña 
que admitir a súa derro-
ta ante un moderno scoo-
ter de 125cc, moito máis 
baratos e cuns consumos 
moi axustados. aínda que 
o prezo da electricidade 
para cen quilómetros 
sexa aproximadamente 
dous terzos inferior ao 
equivalente ao de gasoli-
na. O NQi GTS ten un pre-
zo de 3.999 euros (máis 
250 de gastos de matri-
culación e xestoría).

 Dispón do 
efectivo sistema Key 
Less

As rodas de 14 polgadas fan que sexa un xogo de nenos manobrar co NQi GTS polas rúas
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“Nesta empresa cada día hai unha fervenza de ideas”
Sergio Mata Torreira, xerente de Hidrofusión

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos

Nada máis entrar nos talleres de 
Hidrofusión dámonos de conta, unha 
vez máis, que a creatividade non ten 
límites. Aquí o deseño volve coller no-
vas formas e posibilidades. O respon-
sable de Hidrofusión, Sergio Mata, 
explícanos detalladamente todos os 
procesos de creatividade para que as 
pezas “renazan” cunha nova personali-
dade. As amplas posibilidades fan po-
sible que Hidrofusión teña encargas 
nacionais e internacionais.

SPRINT MOTOR: Ti es o respon-
sable dos deseños e o director dos 
procesos de Hidrofusión, cal é a túa 
formación creativa?

SERGIO MATA: Eu comecei de ra-
paz nunha empresa de artes gráfi-
cas (case catorce anos), aí comecei a 
traballar coa impresión, as cores e o 
deseño gráfico. Posteriormente con-
tratoume unha empresa da Coruña 
que importaba plotters de gran for-
mato de inxección de tinta para se-
rigrafías. Entón foi cando empecei a 
interesarme por este sector.

Paralelamente sempre me gustou 
moito aprender dos profesionais cos 
que me relacionei nesta parte da 
miña vida laboral. Neste apartado 
subliño a achega que lle deron á 
miña traxectoria creativa o mestre 

e artista Manuel Quiñoy (cunha ex-
posición de óleos este mes na casa 
do Cabido, praza de Praterías), os ir-
máns Manuel e David (Grafideluxe) 
en máscaras de rotulación e de “O 
Gato” un magnífico pintor-chapista 
que me deu as pautas para pintar e 
vernizar a pistola. Este último adoi-
taba dicirme “pérdelle o medo, coa 
man que tes, axiña os teus traballos 
falarán por ti”.

SPRINT: Como chegas á creación e 
á fundación de Hidrofusión?

S.M.: Os comezos foron moi duros. 
Antes de crear Hidrofusión fundei, con 
outro socio, unha empresa que non 
prosperou, entre outras cousas por-
que o que faciamos entón era un pro-
duto similar pero moi básico. Ademais 
a xente non coñecía estes procesos e 
non se fiaban dos resultados. Nin ha-
bía moito mercado nin crían en nós. 
Tivemos que pechar.

Posteriormente comecei a ter cha-
madas de profesionais e empresas 
que demandaban este tipo de traba-
llos creativos e personalizados. Pouco 
a pouco foron convencéndome de co-
mezar outra vez. Vin que desta volta si 
que se estaba creando unha demanda 
destes produtos. Comecei facendo al-
gunhas pezas con calma ata que vin 
que o tiña que tomar máis en serio, 
xa empezaba a notar a presión das 
encargas.

Empecei a crear a imaxe corporati-
va da empresa e a contactar con pro-
vedores internacionais, entón naceu 
Hidrofusión.

SPRINT: Cando falamos de prove-
dores internacionais quere dicir que 
no noso país non se atopan produto-
res destes materiais?

S.M.: Basicamente funcionamos 
con provedores de Canadá e Estados 
Unidos, nós importamos directa-
mente e en exclusiva para España. 
Os produtos cos que traballamos só 
se fabrican nos países anteriormente 
citados e China. Os provedores nacio-
nais o que fan é importar as lámi-
nas de polivinilo, que a si se chaman, 
fundamentalmente de China, que son 
dunha calidade inferior. Non hai fabri-
cantes nacionais deste material.

SPRINT: O proceso fundamental 
é a hidroimpresión, en que consiste 
esta técnica?

S.M.: A hidroimpresión é o proce-
so de transferencia dun deseño ou pa-
trón a calquera peza, sen importar a 
súa forma, mediante un fluído. Nós 
mesturamos a auga e outros produtos 
específicos para que o resultado sexa 
óptimo. Desta forma conseguimos 
unha mellor definición, que os dese-
ños non se deterioren o máis mínimo e 
unha máxima durabilidade. Unha ver-
niz protector dará brillo e conservará a 
impresión por moitos anos.

SPRINT: Cal é o proxecto do que 
vos sentides máis satisfeitos?

S.M.: En Hidrofusión calquera en-
carga que nos fan é como se fose parte 
de nós dende o momento que a acep-
tamos. Nós temos feito dende un in-
terior dun Aston Martin clásico ata un 

Traseira dos asentos dianteiros dun Audi con efecto fibra de carbono
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interior dun Seat Ibiza, en ambos os 
traballos puxemos o mesmo empeño 
e agarimo. De ambos estamos todo o 
equipo moi orgullosos. Cando saen do 
noso taller todas as pezas que realiza-
mos pasan a ser parte de nós, indis-
tintamente do tamaño, cor ou prezo.

SPRINT: Que peza vos gustaría 
personalizar que aínda non pasase 
por esta fábrica de creatividade?

S.M.: Temos un cliente en Murcia, 
que por certo é galego, que lle fixemos 
hai un par de anos unha Ducati. Nós 
explicámoslle que unha das cousas 
que facemos moi ben é darlle ás pe-
zas un acabado, grazas ao noso proce-
so de hidroimpresión coas láminas de 
polivinilo, que esteticamente se pa-
rece moito á fibra de carbono. El dixo 
que tiña unhas pezas en mate e pre-
guntou se nós poderiamos darlle un 
acabado en brillo. A peza en cuestión 
era un pico dun helicóptero bipraza 
fabricado en fibra de carbono, que é 
o que produce a factoría deste clien-
te. Agora estamos negociando darlle 
ao cadro de mandos do helicóptero un 
acabado específico coa técnica de hi-
droimpresión, este é un proxecto que 
nos fai moita ilusión en Hidrofusión.

Apuntar como curiosidade que ta-
mén temos feito cadros de mandos de 
embarcacións, en distintos acabados, 
e volantes en acabado madeira.

SPRINT: De onde son principal-
mente os vosos clientes?

S.M.: Nós traballamos para toda 
España e Galicia preferentemen-
te, tamén temos clientes europeos 
(portugueses, suízos, franceses, ho-
landeses...), estes teñen o handicap 
do transporte, porque teñen que 

enviarnos as pezas para que as trans-
formemos e despois hai que enviár-
llelas, isto supón un custo engadido 
que ás veces fai que se lles saia do seu 
presuposto.

SPRINT: Aos galegos gústanos 
a personalización dalgúns elemen-
tos da nosa moto ou coche? Quen 
son máis destes detalles persoais 
nos seus vehículos, os moteiros ou os 
automobilistas?

S.M.: Na área metropolitana de 
Compostela temos clientes moi bos. 
Tanto concesionarios oficiais coma 
centros de VO e particulares. As pe-
zas que personalizamos máis son 
algunhas molduras, difusores de ai-
reación, carcasas de retrovisores ex-
teriores, cascos...

Neste tema os motoristas e os auto-
mobilistas están á par. Curiosamente á 
xente que lle gustan estes detalles de 
exclusividade, son persoas que adoi-
tan ter coche e moto. Realmente son 
apaixonados do mundo do motor.

SPRINT: Está claro que o futuro de 
Hidrofusión é moi amplo, tanto polas 
novidades tecnolóxicas, que continua-
mente nos sorprenden a todos, como 
pola amplitude do mercado. Como vos 
vedes a medio prazo?

S.M.: Nesta empresa cada día hai 
unha fervenza de ideas. En concreto 
actualmente temos varios deseños 
desenvolvidos a nivel mundial polas 
ganas que temos de estar no bico da 
onda. En toda actividade empresarial 
cremos que é moi interesante ir dous 
pasos por diante da competencia.

A medio prazo vémonos autolimi-
tados. Medrar máis sería eliminar a 
esencia de Hidrofusión, pasariamos 
a unha industrialización onde perde-
riamos a nosa esencia e exclusivida-
de creativa.

SPRINT: Como son os prazos dos 
vosos pedidos?

S.M.: Ata o momento temos sor-
te de que os nosos clientes agarden 
o tempo que se precise. Hai que ter 

claro que isto non é como facer ma-
cela, hai todo un proceso de creación 
que require dun tempo e de tranqui-
lidade para facer as cousas ben. Polo 
de agora os nosos clientes enténde-
no e son bastante pacientes, algo que 
nos agrada. A clave de Hidrofusión é o 
mimo que poñemos en cada proxecto.

SPRINT: Tedes pensado investir en 
máis maquinaria a curto prazo?

S.M.: Podemos dicir que unha das 
máquinas que temos é unha das máis 
modernas que hai no noso país. Falar 
doutros equipos, para facer pezas 
como churros, sería ir a outros proxec-
tos. Significaría industrializar os pro-
cesos e diluír a esencia de Hidrofusión. 
Deixariamos de ser nós.

SPRINT: Falemos de prezos. Unha 
actividade artística ten outras fórmu-
las diferenciadas dunha actividade 
empresarial propiamente dita. Entra 
en xogo unha creatividade ás veces 
difícil de cuantificar economicamen-
te. Que datos nos podes dar?

S.M.: Como bo galego dicir antes 
de nada que depende. Os prezos son 
moi dispares, en parte están en fun-
ción da peza para personalizar. Pero 
hai moitas cousas accesibles para to-
dos os namorados da personalización. 
Como por exemplo os cascos, que é 
algo que traballamos moito. Un cas-
co de rally imitando a fibra de carbono 

está entorno aos 160 euros. Por outra 
banda, un casco que leva un montón 
de máscaras, texturas e un proceso 
máis laborioso estará sobre uns 300 
ou 400 euros, todo con base no tem-
po que requira.

Outro elemento que traballamos 
moito son as lamias. Con só un aca-
bado terán un prezo de 100 euros por 
lamia; e as tapas dos retrovisores ex-
teriores uns 70 euros a parella.

Cadro de reloxos dun iate

Consola central dun Mercedes

As tapas dos retrovisores son moi demandadas, custan uns 70 € a parella

Lamias persoalizadas

 Isto non é 
como facer macela 
require dun tempo e 
de tranquilidade

Entrevista 21



D I A R I O  D E  N O V A S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

c o d i g o c e r o . c o m

www.codigocero.com

Síguenos en:

Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, tal como 
o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu correo electrónico un 
resumo de xeito gratuíto do máis destacado en materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.

EsteasEsteas ondeonde
esteasesteas

ANUNCIO grupo amigos.indd   1 29/01/2019   13:30:38



A singularidade do vehículo comercial
A súa dinámica require dunha maior atención á condución

■ BRAIS GARCÍA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Actualmente os vehícu-
los comerciais, sobre todo 
furgonetas, teñen un índi-
ce elevado de sinistralidade 
por ter unha antigüidade 
media superior aos trece 
anos. Tendo en conta que 
despois dos turismos son 
os vehículos máis numero-
sos en circulación hai que 
sensibilizar os seus usuarios 
sobre a necesidade de reali-
zar unha condución segura.

A importancia do 
equipamento

Á hora de adquirir un ve-
hículo comercial, non hai 
que deixarse levar unica-
mente polo prezo inicial 
de compra, que é bastante 
importante, senón ter unha 
visión a longo prazo. Desta 
maneira, incluír no orza-
mento un bo equipamen-
to de seguridade será un 
investimento rendible que 
axudará a minimizar riscos 
ao volante.

Mantementos puntuais

O bo estado do vehícu-
lo comercial tamén é fun-
damental para garantir a 
seguridade en ruta. É moi 
importante respectar as re-
visións e os mantementos 
periódicos recomendados 
polo fabricante e, por supos-
to, nunca prolongar o cam-
bio de elementos que teñan 
que ver directamente coa 
seguridade (freos, amorte-
cedores, pneumáticos etc.). 
Desta forma, redúcense as 
posibilidades de avarías.

Axuda tecnolóxica

Os navegadores están para 
axudarnos e facer máis doa-
das as nosas vidas en rúas e 
estradas. Pola súa activida-
de, o condutor dun vehícu-
lo comercial vese obrigado 
a pasar moitas horas en ruta. 
Tendo en conta que nove de 

cada dez condutores profe-
sionais sofren un alto nivel 
de estrés por atascos, o uso 
de aplicacións telemáticas 

faralles a vida máis fácil, ao 
darlles pautas para circular 
por rutas despexadas de trá-
fico, reducindo o seu tempo 
ao volante. Ademais, como 
estas solucións aumentan a 
concentración, os riscos de 

accidentes redúcense tamén 
notablemente. En calquera 
caso, nunca se debe superar 
o tempo máximo de catro 
horas de condución inin-
terrompida, mentres que o 
máximo de condución dia-
rio non pode superar as nove 
horas.

O risco da velocidade

No noso país, un trinta por 
cento dos condutores de co-
merciais excede os límites de 
velocidade, segundo datos 
da Dirección Xeral de Tráfico 
(DXT). Neste sentido, hai que 
ter en conta que estes vehí-
culos, ao ser máis grandes 
e inestables ca un utilitario, 
requiren firmeza ao volante. 
A súa aceleración é inferior, 

a súa distancia de freada 
e a súa inercia nas curvas 
maior. Por iso, é moi impor-
tante respectar a velocidade 
e a distancia de seguridade.

Estibar ben os vultos

A carga debe estar ben 
suxeita para evitar que ao 
desprazarse poida variar o 
centro de gravidade do vehí-
culo e que envorque. Os vul-
tos deberán estar aloxados 
nun habitáculo independen-
te ao do condutor. Doutro 
xeito córrese o risco de que 
ante unha freada brusca ou 
un accidente os vultos poi-
dan proxectarse sobre este 
e producir lesións graves, in-
cluso mortais, ao se conver-
ter en auténticos proxectís.

 No noso 
país, un 30% dos 
condutores de 
comerciais excede 
os límites de 
velocidade

Os navegadores son unha boa axuda para os profesionais

A carga debe estar ben suxeita para evitar desprazamentos
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Revisión de deseño e novos motores
Novos BMW X5 e X6

■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

BMW presenta as novas edi-
cións actualizadas dos seus X5 
e X6, que acentúan a súa ro-
tundidade en estrada e a súa 
seguridade, con detalladas re-
visións de deseño e adicións 
ao seu equipamento de serie. 
A renovada gama de propul-
sores inclúe novos motores de 
combustión, un sistema híbri-
do enchufable de última xera-
ción e tecnoloxía Mild Hybrid 
de 48 volts para o resto de mo-
delos. O seu lanzamento mun-
dial iniciarase en abril.

O novo X5

O novo X5: faros estilizados, 
grella BMW con riles ilumina-
dos. A inclusión de serie dos 
elementos de deseño xLine 
confire ao X5 unha presenza 
e unha robustez visual nota-
blemente maiores. O frontal 
caracterízase por unha nova 
interpretación dos faros e da 
grella tipo ril característicos da 
marca alemá. Os novos faros 
teñen unha contorna 35 mm 
máis fina. Os seus elementos 
de luz de condución diúrna en 
forma de frecha apuntan cara 

a fóra e serven tamén como 
intermitentes. Na lista de op-
cións inclúense faros Matrix 
LED con control adaptativo e 
luz de estrada anticegamen-
to BMW Selective Beam, ade-
mais dos faros M en negro 
Shadowline.

O BMW Iconic Glow 
(Iluminación da grella) ofré-
cese agora como opción para 
as variantes de seis cilindros 
do novo X5, e a súa ilumina-
ción en fervenza crea un as-
pecto moi rechamante e 
típico da marca. As cortinas 
de aire verticais e a toma de 
aire inferior, con detalles de-
corativos en cromo de efecto 
perlado e aberturas triangu-
lares nas súas zonas exterio-
res, tamén contribúen ao aura 
vangardista.

O deseño precisamente ac-
tualizado do X5 tamén abarca 
os difusores de aire de novo 
deseño nos paneis laterais 
dianteiros e a inclusión de se-
rie de molduras de aluminio 
satinado Exterior Line e barras 
de teito de aluminio satinado. 
Os esculturais elementos con-
dutores de luz de fibra ópti-
ca para os pilotos traseiros e 
as luces de freo teñen agora 
unha contorna especialmente 

rechamante. A forma en L, co-
ñecida doutros modelos da 
marca, reflíctese horizontal-
mente, creando un motivo en 
X constantemente iluminado 
dentro das luces traseiras.

O novo X6

O novo X6: Paquete M Sport 
agora de serie. O novo X6 ta-
mén dispón de faros estili-
zados con elementos de luz 
de condución diúrna en for-
ma de frecha. Como antes, o 
BMW Iconic Glow ofrécese 
como opción para os mode-
los de seis cilindros. O carácter 
dinámico do novo X6 acen-
túase aínda máis co Paquete 
M Sport, agora de serie. Aquí 
xoga un papel crave a firma 
octogonal do frontal baixo a 
grella BMW, coas súas recha-
mantes aberturas laterais e 
o xeneroso uso de superfi-
cies negras. Ademais, o dese-
ño tridimensional do faldón 
dianteiro subliña a anchu-
ra e a robustez do coche. Os 
faldóns laterais específicos M 
e as molduras exteriores en 
negro M Shadowline de alto 
brillo tamén forman parte do 
Paquete M Sport. O faldón tra-
seiro do X6 ten unha inserción 

en Dark Shadow, mentres que 
os novos embelecedores das 
saídas de escape teñen forma 
trapezoidal.

Deseño posto de 
condución

A tecnoloxía dixital é a forza 
que guía os avances introdu-
cidos no interior do novo X5 e 
do novo X6. A integración do 
sistema operativo ID8 e da úl-
tima xeración do sistema de 
mando e control iDrive anun-
cia tamén a chegada do BMW 
Curved Display. Componse 
dun display informativo de 
12,3” detrás do volante e dun 
display de control cunha dia-
gonal de pantalla de 14,9”, am-
bos os situados detrás dunha 
única superficie acristalada. A 
funcionalidade táctil da pan-
talla de control permitiu re-
ducir significativamente o 
número de botóns e interrup-
tores en favor do control dixi-
tal de numerosas funcións. O 
innovador cadro de mandos e 
as actualizacións asociadas do 
panel de instrumentos ache-
gan un aire progresista ao mo-
derno ambiente premium.

O equipamento de serie 
de ambos os modelos inclúe 
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agora un cadro de instrumen-
tos revestido en Sensafin (sí-
mil de coiro) e un elegante 
embelecedor curvado de ma-
deira nobre. Outra novidade é 
a barra de luz ambiental con 
retroiluminación LED de gran-
de eficacia integrada debaixo 
do elemento embelecedor 
na zona do acompañante. A 
inscrición do modelo corres-
pondente - "X5" ou "X6"- en-
gádese ao gráfico da barra de 
luces; nos dous modelos mos-
tra o logotipo M. O panel de 
control da consola central in-
clúe superficies táctiles adicio-
nais e unha panca selectora 
de marchas de novo deseño.

Os asentos de confort para 
o condutor e o acompañan-
te poden elixirse como alter-
nativa aos asentos deportivos 
de serie con Sensafin. Tamén 
están dispoñibles opcional-
mente a tapizaría de coiro 
Individual Merino ampliada, 
a tapizaría de coiro Individual 
Merino completa, a ventila-
ción activa dos asentos e a 
función de masaxe.

Outros elementos desta-
cados da lista de opcións 
son o novo paquete de con-
fort de temperatura diantei-
ro, a función frío/calor para 
os portavasos, o teito solar 
panorámico de cristal Sky 
Lounge iluminado por unida-
des LED, aplicacións de cristal 
para mandos seleccionados, 
o sistema de son envolvente 
Bowers & Wilkins Diamond e 
o sistema de viaxe e confort 
de novo deseño.

Motores, Steptronic 
Sport e electrificación 
sistemática

Os novos X5 e X6 poden pe-
dirse cun motor de gasolina 

de 8 cilindros, un motor de ga-
solina de 6 cilindros en liña e 
un motor diésel de 6 cilindros 
en liña, ambos da última xe-
ración de propulsores. Todos 
eles combínanse agora coa 
nova transmisión Steptronic 
Sport de oito velocidades, con 
levas de cambio no volante. O 
sistema de tracción total inte-
lixente xDrive transmite a po-
tencia á estrada ou, en caso 
necesario, a superficies non 
asfaltadas.

Todas as unidades motrices 
incorporan agora a tecnoloxía 
Mild Hybrid de 48 volts. Esta 
aplicación xeneralizada da 
electrificación adopta a forma 
dun motor eléctrico integra-
do na transmisión. Este motor 
xera un aumento de potencia 
de ata 12cv.

O novo X5 xDrive50e híbri-
do enchufable ofrece máis 
potencia, eficiencia e auto-
nomía eléctrica. O sistema de 
propulsión da variante híbri-
da enchufable do SAV tamén 
se modificou por completo, e 
o modelo actualizado leva a 
denominación X5 xDrive50e. 
Un motor de gasolina de 6 ci-
lindros en liña de última xe-
ración e un motor eléctrico 
igualmente novo se unen 
para desenvolver unha poten-
cia de 490cv (incluído o efecto 
de sobrealimentación tempo-
ral) -un aumento de 96cv res-
pecto ao modelo saínte- e un 
par combinado de 700 Nm, 
o que supón un aumento de 
100 Nm. A potencia nomi-
nal do motor de gasolina de 
313cv representa un aumento 
de 27cv respecto á unidade á 
que substitúe. O motor eléc-
trico compacto integrado na 
transmisión Steptronic Sport 
de oito velocidades produce 
unha potencia nominal de 

197cv. Ademais, unha inno-
vadora etapa de pre-redución 
-utilizada para aumentar o par 
efectivo producido polo mo-
tor eléctrico ata un máximo de 
450 Nm na entrada da trans-
misión para o motor- axuda a 
proporcionar unha entrega de 
potencia aínda máis nítida. O 
X5 xDrive50e acelera dende o 
repouso ata 100 km/h en 4,8”.

A cantidade de enerxía uti-
lizable que pode almacenar 
a batería de alta voltaxe in-
tegrada nos baixos da carro-
zaría aumentou case un 25% 
respecto á xeración anterior, 
ata 25,7 kWh. Unha nova uni-
dade de carga combinada du-
plica a velocidade máxima de 
carga en corrente alterna ata 
7,4 kW. A autonomía eléctri-
ca do novo X5 xDrive50e é de 
94/110 km.

Novo motor V8 de gasolina 
con tecnoloxía M TwinPower 
Turbo. O mérito da deportivi-
dade de elite dos dous mode-
los tope de gama atribúese a 
un novo motor de gasolina V8 
de 4,4 litros, derivado dos pro-
pulsores dos modelos de altas 
prestacións de BMW M GmbH. 
A tecnoloxía M TwinPower 
Turbo e un colector de esca-
pe de bancada cruzada con-
firen ao motor de 530cv, que 
xera un par máximo de 750 
Nm, unhas características de 
rendemento impresionantes. 
A última versión do motor de 
oito cilindros impulsa ao novo 
X5 M60i xDrive e ao novo X6 
M60i xDrive de 0 a 100 km/h 
en 4,3”.

Motor de gasolina de seis 
cilindros en liña de última 
xeración. As innovacións no 
proceso de combustión, o in-
tercambio de gases, o control 
das válvulas, a inxección e o 
sistema de aceso caracterizan 
a última xeración do motor de 
gasolina de seis cilindros en 
liña e 3,0 litros de cilindrada 
do novo X5 xDrive40i e o novo 
X6 xDrive40i.

O novo propulsor desenvol-
ve unha potencia de 380cv, 
47cv máis que os modelos an-
teriores, e un par máximo de 
520 Nm, 70 Nm máis. Este par 
pode aumentar ata 540 Nm co 
sistema Mild Hybrid. O motor 
acelera o novo X5 xDrive40i e 
o novo X6 xDrive40i de 0 a 100 
km/h en 5,4 segundos.

Motor diésel de seis cilin-
dros en liña con melloras de 
detalle. O motor diésel de seis 
cilindros en liña do novo X5 
xDrive30d e o novo X6 xDri-
ve30d tamén achega melloras 
en numerosos detalles. A uni-
dade de 3,0 litros conta agora 
con pistóns de aceiro en lugar 
de elementos de aluminio, un 
proceso optimizado de sepa-
ración do aceite e un novo 
sistema de inxección directa 
common-rail con inxectores 
de electroválvula.

O novo motor diésel únese 
ao sistema Mild Hybrid para 
producir unha potencia máxi-
ma de 298cv e un par máximo 
de 670 Nm. Isto permite ao 
novo X5 xDrive30d e ao novo 
X6 xDrive30d acelerar de 0 a 
100 km/h en 6,1 segundos.

iDrive de última xeración, 
novos servizos dixitais

A última xeración da tec-
noloxía iDrive, baseada no 
sistema operativo ID8, incor-
pora nestes modelos a pan-
talla curva Curved Display e 
unha serie de novos servizos 
dixitais. O Cockpit Plus de se-
rie tamén inclúe o sistema de 
navegación baseado na nube 
Maps. E o opcional Cockpit 
Professional tamén ofrece aos 
clientes o Head-up Display e 
a función Augmented View. 
Cando o coche está parado, 
o condutor e o acompañante 
tamén poden transmitir con-
tidos de Youtube e acceder á 
aplicación Bundesliga no co-
che (para ver contidos da liga 
de fútbol alemá) na pantalla 
de control.

A chave dixital Dixital Key 
Plus opcional permite aos 
clientes bloquear e desblo-
quear o X5 ou X6 a través 
da tecnoloxía de radio de 
banda ultraancha (UWB) 
mellorada con smartpho-
nes compatibles co sistema 
operativo iOS ou Android. 
Tamén están dispoñibles a 
integración optimizada de 
smartphones, o ID persona-
lizado e unha eSIM Persoal 
deseñada para funcionar coa 
nova tecnoloxía móbil 5G. 
Os servizos dixitais de BMW 
Charging para o X5 xDri-
ve50e integráronse agora 
na aplicación My BMW App.
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Conducir en inverno pode 
presentar varios problemas. 
As condicións climáticas ad-
versas: névoa, neve, xeo e 
chuvia poden facer que a es-
trada sexa esvaradía e a visi-
bilidade reducida. Todo isto 
fará que a condución sexa 
máis complicada e perigo-
sa. A capacidade da freada 
tamén se verá reducida.

É importante estar prepa-
rado e tomar medidas axei-
tadas para minimizar riscos, 
como equipar o coche con 
pneumáticos en óptimas 
condicións (presión e de-
buxo) e asegurarse de que 
os limpaparabrisas e as lu-
ces estean limpos e funcio-
nando correctamente.

Imos afondar algo máis 
neste tema tan importante 
para a seguridade viaria.

Niveis dos líquidos e ba-
tería. Hai que prestarlles 
atención aos niveis do líqui-
do anticonxelante do sis-
tema de refrixeración e ao 
líquido limpaparabrisas. O 
depósito de líquido limpapa-
rabrisas non debe encherse 
só con auga, para evitar que 
se conxelen os manguitos e 
se obstrúan os pulverizado-
res a baixas temperaturas.

A batería é un elemen-
to que sofre moito co frío 
e adoita fallar nesta épo-
ca do ano, sobre todo, can-
do están no último período 
da súa vida útil. As baterías 
teñen unha vida útil entre 

catro e cinco anos. Ao mí-
nimo sinal de desfalece-
mento hai que substituíla, 
porque pode degradarse a 
moita velocidade.

As baterías dos auto-
móbiles eléctricos tamén 
notan as baixas tempera-
turas, reducindo o seu ren-
demento, o que diminúe 
a autonomía dispoñible. É 
recomendable usar as fun-
cións de prequecemento 
remoto (dende o smartpho-
ne e, se é posible, co coche 
aínda enchufado) que ofre-
cen a maioría dos modelos, 
para que funcionen en con-
dicións óptimas cando ini-
ciamos a marcha.

Pneumáticos e cadeas. Os 
principais fabricantes ofrecen 
pneumáticos para todo clima, 
que funcionan perfectamen-

te no verán e están homolo-
gados para circular con neve 
sen necesidade de empregar 
cadeas. Son unha opción moi 
recomendable en zonas nas 
que neva con frecuencia.

Se non dispoñemos deles, 
teremos que usar cadeas. 
Hai de moitos tipos, dende 
as clásicas de aceiro, ás téxti-
les ou compostas. Aínda que 
estas últimas son máis doa-
das de montar, sempre é re-
comendable montalas antes 
nalgunha ocasión para que 
non nos pille de novatos no 
peor momento. Tamén é re-
comendable levar unhas lu-
vas de goma, porque coas 
mans conxeladas perdemos 
tacto e forza. Por último, hai 

que comprobar o estado da 
roda de reposto ou do kit de 
reparación de picadas antes 
de saír de viaxe.

Ollo ao parabrisas. Aínda 
que pareza obvio, sempre 
hai que retirar o xeo do pa-
rabrisas antes de empren-
der a marcha. E é que segue 
habendo condutores que 
arrincan esperando a que 
a calefacción e os limpapa-
rabrisas fagan o seu efecto, 
mentres percorren moitos 
metros sen apenas ver o 
que sucede diante do volan-
te, xerando unha situación 
perigosa.

Desconxelar o parabrisas 
con auga moi quente, ou co 
aire da calefacción a tempe-
ratura elevada, pode danar o 
vidro seriamente polo cam-
bio brusco de temperatu-
ra, provocando a súa rotura. 
Este efecto intensifícase no-
tablemente se o parabrisas 
ten un impacto. Tampouco 
é recomendable accionar 
os limpaparabrisas cando o 
vidro está xeado, pois dana 
a superficie das escobillas. 
Tamén podemos protexer 
preventivamente o parabri-
sas cun simple cartón suxeito 

A condución no inverno
Máxima atención e precaución ao saír á estrada

 A batería é 
un elemento que 
sofre moito co frío 
e adoita fallar no 
inverno

Aínda que pareza obvio, sempre hai que retirar o xeo do parabrisas antes de emprender a marcha

Levar no automóbil unha caixa de primeiros auxilios pode sacarnos dun apuro
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Recoméndase 
substituír as 
escobillas, como 
mínimo, unha vez 
ao ano

cos limpaparabrisas, que po-
demos gardar no maleteiro.

O recomendable para qui-
tar o xeo é empregar unha 
rasqueta de plástico, que non 
dana a superficie do vidro. 
Outro método é asperxer no 

vidro alcol, que derrete o xeo 
con rapidez. Tamén é reco-
mendable aplicar no parabri-
sas un tratamento específico 
repelente de líquido e insec-
tos, que ademais de mellorar 
substancialmente a visibili-
dade diúrna e nocturna con 
chuvia, fai que os vidros se 
conxelen menos e que o xeo 
se retire con máis facilidade.

Por outra banda, no inver-
no é a época do ano na que 
máis roturas de parabrisas se 
producen polos cambios de 
temperatura. Un pequeno 
impacto no vidro, que pode 
reparase con facilidade, pode 
desembocar nunha rotura. 
Os cambios de temperatura 
poden causar alteracións na 
carrozaría que se transmiten 
ao parabrisas, alterando os 

seus patróns de tensión. E o 
propio vidro tamén sofre ao 
soportar a diferenza de tem-
peratura entre o exterior e o 
interior do vehículo.

Sistemas ADAS. Un estu-
do da American Automobile 
Association (AAA) amosou 
que o funcionamento dos 
sistemas ADAS se ve afecta-
do negativamente pola chu-
via, a neve e, minimamente 
pola sucidade no parabrisas. 
Vistos os resultados deste es-
tudo, a AAA recoméndalles 
aos condutores ter en conta 
que os sistemas de asisten-
cia de mantemento de carril 
e de freada automática de 
urxencia poden baixar de 
rendemento en condicións 
meteorolóxicas adversas. 
Tamén recomenda manter 
limpas as zonas ao redor das 
cámaras e os sensores de 
radar.

A importancia dos lim-
pas. A calor e o frío deterio-
ran as escobillas de goma 
dos limpaparabrisas. Unhas 
gomas deterioradas provo-
can franxas ou superficies 
veladas no campo de visión 
ao accionalos, coa conse-
cuente diminución de se-
guridade. Recoméndase 
substituír estas pezas, como 
mínimo, unha vez ao ano. 
Para conservalas no mellor 
estado posible se o coche 

pasa as noites á intempe-
rie, é recomendable levan-
talas ou poñerlles un cartón 
debaixo.

A importancia das luces. 
A redución de horas de luz 
e as condicións climatolóxi-
cas fan que no inverno sexa 
moito máis importante com-
probar o estado das luces do 
vehículo. Antes de saír revisa-
remos que funcionan e que 
están en óptimas condicións 
todas elas.

É recomendable levar as 
luces diúrnas ou as de cru-
zamento acendidas durante 
todo o día.

Unha caixa de primeiros 
auxilios. Levar no automó-
bil unha caixa de primeiros 
auxilios sempre é moi inte-
resante, pode sacarnos dun 
apuro ante calquera urxen-
cia. Incluso o podemos ne-
cesitar para auxiliar a outros 
vehículos. Podemos merca-
lo en tendas especializadas 
onde xa teñen previsto o 
material básico que ten que 
levar o caixa de primeiros 
auxilios.

Previr. Tamén é recomen-
dable, se imos saír de viaxe 
cando vai moito frío, levar no 
vehículo unha manta, calza-
do de inverno, algo de comi-
da (recomendables froitos 
secos) e bebida; o teléfono 
ben cargado e un cargador.

O depósito de combusti-
ble deberemos levalo o máis 
cheo posible, pois ante un 
imprevisto, se temos que es-
tar parados nun sitio durante 
moito tempo poderemos ter 
o sistema de calefacción acti-
vado e poderemos ter activo 
o móbil durante máis tempo.

Está claro que a planifica-
ción e a previsión antes de 
arrincar nunca están de máis. 
As baixas temperaturas do 
frío invernal poden afectar os 
vehículos de diferentes ma-
neiras e provocar fallos que 
nos deixen tirados en situa-
cións apuradas ou que redu-
zan a seguridade ao volante. 
É importante tomar medidas 
cando vaiamos saír de viaxe 
con estas malas condicións 
para non ter problemas nin 
sorpresas desagradables du-
rante a nosa ruta.

Os pneumáticos en óptimas condicións (presión e debuxo) nos aportarán seguridade

Os cursos de condución sobre neve e xeo son unha opción moi interesante
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Alpine A110 R
“R” de radical

Rende 300cv e ten moitas pezas de fibra de carbono

■ REDACCIÓN | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

É a cuarta entrega de 
Alpine e a máis radical. A “R” 
que o identifica responde 
a esa palabra, que o define 
á perfección, unha versión 
moi alixeirada que recibe 
un espectacular tratamen-
to aerodinámico, importan-
tes retoques na suspensión e 
unhas impoñentes lamias de 
fibra de carbono para trans-
mitir unhas sensacións de 
condución propias dun co-
che de competición.

A última versión do Alpine 
A110 é a máis esperada po-
los condutores máis de-
portivos e, posiblemente, 
a menos interesante xusta-
mente por tratarse dunha 
visión extrema, totalmente 
orientada ao pracer da pilo-
taxe ao límite e ao uso nos 
“track days”, aínda que iso si, 
homologado para circular 
pola rúa.

Co circuíto do Jarama 
como testemuña, e tamén al-
gunhas das estradas máis fa-
mosas de vellos ralis rumbo 
a Torrelaguna, os A110 R de 
Alpine estreáronse de forma 
dinámica no noso país para 
amosar con orgullo o impre-
sionante traballo de alixeira-
mento do que foi obxecto. 

Pasouse dos 1.116 quilogra-
mos dun Alpine A110 S aos 
1.082 deste R, o que repre-
senta unha redución de 34 
quilos, que é moito e, o que 
é máis importante, sénte-
se moito. Este é o primeiro 
Alpine da gama A110 que 
foi redeseñado nalgunha das 
súas partes, como o capó, a 
luneta, o difusor e mesmo as 
lamias, para optimizar a ae-
rodinámica e reducir o peso. 
Isto xerou un modelo real-
mente diferente, que non 
só cambia de aspecto: tamén 
varía, e moito, ao tacto, tanto 
polo elaborado do seu alixei-
rado chasis como polo afina-
do do seu propulsor de 1,8 
litros turbo de 300 cabalos, 
unha combinación perfecta 
para entender a mencionada 
radicalidade deste automó-
bil deportivo, sen dúbida un 
máis que digno herdeiro de 
todo o que se coce na fac-
toría de Alpine Dieppe Jean 
Rédélé.

As dez claves que 
diferencian ao novo 
Alpine A110 R

1. Edición limitada 
“Fernando Alonso”. É un 
coche de colección e se che 
gusta a idea, non teñas pré-
sa porque se esgotaron hai 

moito tempo. Alpine creou, 
sobre a base do A110 R, unha 
edición limitada “Fernando 
Alonso” que ademais de de-
talles de personalización, in-
clúe o set up realizado polo 
propio piloto asturiano. A 
graza deste coche, máis aló 
das súas prestacións, reside 

na colaboración co bicam-
pión de Fórmula 1 e especial-
mente en que só haberá 32 
unidades, cada unha delas 
personalizada por unha pla-
ca que rememora unha das 
32 vitorias de Alonso na F1. 
Co nome do circuíto e o ano, 
numerados ademais do 1 ao 
32, por orde cronolóxica, e, 
ademais, os compradores 
terán unha réplica do casco 
de Fernando Alonso asinada. 
O A110 R Fernando Alonso 
leva exclusivamente a cor 
azul do monopraza de F1, 
con algúns cambios realiza-
dos en colaboración co pro-
pio Alonso, como a maioría 
das pezas de carbono á vis-
ta, a bandeira nos portelos 

traseiros coas cores do piloto 
e a firma no capó.

2. Fibra de carbono: O 
uso deste material foi inten-
sivo e achégalle todo o sa-
bor da Fórmula 1 que pode 
ter un coche de rúa pensado 
para o seu uso en circuíto. A 
aplicación masiva da fibra de 
carbono permitiu aos enxe-
ñeiros de Alpine reducir o 
peso en 34 quilos ata deixalo 
en 1.082, e esta é a chave do 
que logo será un dinamismo 
espectacular. O grosor me-
dio de cada peza de carbo-
no é inferior a un milímetro 
e chega a ser de 0,2 mm nal-
gunhas partes.

3. Máis fibra de carbono. 
O capó é integramente de fi-
bra de carbono, cun deseño 
máis agresivo e livián, incluí-
dos dous condutos de aire, 
que ademais de gañar en 
atractivo, achega unha redu-
ción de 2,9 quilos. O mesmo 
ocorre coa luneta traseira, 
que fai as veces de tapa de 
motor, e tamén é de carbo-
no, con dúas reixas de admi-
sión de aire.

4. Lamias. As lamias son 
impresionantes polo seu 
deseño e porque tamén 
son de fibra de carbono. 
Este cambio é radical, non 
só porque se reducen 12,5 
quilos respecto ás lamias 
convencionais, senón polo 
que achega na redución de 
peso de forma localizada en 
cada unha das esquinas do 
Alpine. As lamias son de di-
ferente tamaño -garganta- 
e deseño, máis abertas as 
dianteiras para beneficiar a 
ventilación e máis pechadas 
as traseiras para optimizar 
a aerodinámica. Fabrícaas 
o especialista de Fúquene, 
provedor, entre outros, da 
aeronáutica Airbus.

5. Asentos. Os asentos 
fanos o especialista Sabelt 
e están fabricados integra-
mente en fibra de carbono 

 A edición 
limitada “Fernando 
Alonso” esgotouse 
hai tempo
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para reducir cinco quilos de 
peso. Son realmente atracti-
vos e terriblemente depor-
tivos, e montan de serie un 
arnés de seguridade de seis 
puntos para conseguir a de-
portividade e suxeición pro-
pia dun xenuíno coche de 
competición.

6. Motor e prestacións de 
auténtico purosangue. A 
orixe é o motor de catro cilin-
dros con 1,8 litros turbo, aso-
ciado ao cambio automático 

de dobre embrague e sete 
velocidades, que diferencia 
a este A110 R. Desenvolve 
300 cabalos a 6.300 revo-
lucións cun par de 340 Nm 
plenamente operativo a só 
2.400 revolucións. Con esta 
mecánica e o seu baixo peso 
é capaz de cubrir de 0 a 100 
km/h en só 3,9 segundos e 
alcanzar unha velocidade 
máxima de 285 km/h.

7. Suspensión Racing. 
Os amortecedores son de 

dureza variable por medio 
dun anel que ofrece ata vin-
te posicións. Estes van aso-
ciados a uns resortes que 
foron recalibrados cun dez 
por cento de incremento de 
dureza respecto ao Alpine S, 
o mesmo que as barras esta-
bilizadoras, máis ríxidas tan-
to diante como detrás. Con 
todo, a altura da carrozaría 
é agora dez milímetros máis 
baixa que a versión da que 
evoluciona. Por se estes cam-
bios non fosen suficientes, 
o A110 R monta uns pneu-
máticos semi-slick Michelin 
Pilot Sport Cup 2 sobre la-
mias de dezaoito polgadas 
en 215/40 diante e 245/40 
detrás. E a dicir dos técnicos 
da marca, só isto se traduce 
en 0,5 segundos de ganancia 
por quilómetro.

8. Menú de condución. 
Alpine ofrece tres modos de 
uso: Normal, Sport e Track. 
Trátase dun control electró-
nico que modifica diferentes 
parámetros que afectan tan-
to o acelerador, a inmediatez 
de resposta do motor, a du-
reza variable da dirección, a 
velocidade da caixa de cam-
bios e o control de estabi-
lidade. No Track todo está 
orientado á loita contra o 

cronómetro e é onde atopa-
mos a condución máis pura 
deste Alpine R. Neste modo 
o control de estabilidade 
permite mesmo escorregar 
antes de cortar o trompo, 
pero tamén ofrece a desco-
nexión total para goce dos 
máis avezados.

9. Aerodinámica. A ae-
rodinámica no A110 R é es-
pecial e como no mundo da 
competición traballouse no 
túnel do vento para conse-
guir o equilibrio óptimo en-
tre carga aerodinámica e a 
redución da resistencia ao 
avance. En total foron máis 

de corenta horas no túnel 
do vento traballadas por un 
equipo de enxeñeiros de 
Fórmula 1. Para optimizar a 

súa resposta a alta velocida-
de dispúxose o mencionado 
alerón traseiro fixo, tipo pes-
cozo de cisne, con ancoraxe 
fixa e sen regulación, ade-
mais dun fondo plano e un 
difusor específicos da ver-
sión R. A carga aerodinámica 
traseira achega 29 quilogra-
mos por enriba de 200 km/h.

10. Prezo. O prezo do 
Alpine A110 R é de 107.000 
euros. É un coche moi espe-
cial e moi deportivo, que se 
fabricará en función da de-
manda. As primeiras uni-
dades entregaranse esta 
primavera e o equipamen-
to inclúe case todo, dende 
as pinzas de freo en verme-
llo aos pedais en aluminio, 
pasando polo sistema mul-
timedia con pantalla tác-
til, sistema de navegación 
para Android Auto e Apple 
Car, pneumáticos semi-slick 
e os espectaculares asen-
tos Sabelt entre outras moi-
tas cousas. Como opción tan 
só habería que ter en conta 
a pintura Azul Racing Mate 
(6.290 euros)

 O prezo do 
Alpine A110 R é de 
107.000 €

 A fibra de 
carbono permitiu 
aos enxeñeiros 
reducir o peso en 
34 kg

Os asentos, do especialista Sabelt, están fabricados integramente en fibra de carbono
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“Parte do meu éxito reside en saber dominar a dirección”
Walter Röhrl, bicampión do mundo de ralis

■ REDACCIÓN | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

O bicampión do mundo de ralis 
Walter Röhrl leva tres décadas liga-
do a Porsche, primeiro como piloto de 
probas e agora como embaixador da 
marca. O alemán de 75 anos fala nesta 
entrevista sobre a súa experiencia na 
competición e sobre outras cuestións 
da automoción.

SPRINT MOTOR: En 2023 cumpre 
trinta anos en Porsche. É o 911 Dakar, 
que o fabricante acaba de presentar, 
con capacidades offroad a maior tole-
mia que os enxeñeiros da marca crea-
sen neste tempo?

Walter Röhrl: Si, xunto co Cayenne 
(risas). Nese momento pensei que esta-
ban tolos! Pero hoxe queda claro que foi 
unha decisión intelixente. O mesmo su-
cederá co 911 Dakar, que, sorprenden-
temente, xa é unha realidade.

SM: Por que lle sorprende?

Röhrl: Porque conducín o primeiro 
prototipo hai poucos anos, no circuíto 
todoterreo de Weissach. Como piloto 
de ralis, estaba encantado porque era 
un auténtico deportivo Porsche que 
che permitía conducir por todo tipo de 
superficies.

SM: Supoño que aquel prototipo se-
ría o 911 Vision Safari de 2012.

Röhrl: Exacto. Un coche con tracción 
total e motor atmosférico, coa base do 
911 Carrera 4S.

SM: E cal foi o seu primeiro encontro 
co 911 Dakar?

Röhrl: Nunhas probas invernais a 
principios de 2022, en Suecia.

SM: Tamén puido probar alí o novo 
modo de condución Rali? É realmen-
te efectivo?

Röhrl: Si, moi efectivo. No modo 
Rali, o sistema de tracción dá prevalen-
cia ao eixo traseiro, o que elimina a sub-
viraxe e permite que a zaga deslice. Por 

outra banda, ao levantar o pé do acele-
rador prodúcese un efecto de freada re-
lativamente intenso na parte posterior 
que axuda ao coche para virar lixeira-
mente na curva, algo que é de grande 
axuda para o condutor inexperto que 
queira conducir de lado. Grazas a este 
novo modo de condución, ir de costa-
do é un xogo de nenos, especialmente 
sobre terreo solto.

SM: Ás veces di que lle gusta máis 
ir recto que de lado. Con todo, as de-
rrapadas son tan fundamentais como 
inevitables nos ralis. Que quere dicir 
con esa frase?

Röhrl: Se pensa que sobre terreo 
esvarante e con aceleracións laterais 
poderá conducir rápido nas curvas, 
equivócase. Por iso nun rali de terra 
ou neve, a clave é que o coche entre 
na curva un pouco cruzado e co mo-
rro apuntando cara a onde un quere ir 
para, a continuación, facer uso da po-
tencia dende o vértice e converter a for-
za centrífuga que normalmente faría 

que o automóbil se escorregue cara aos 
lados nun movemento cara adiante.

SM: Parece unha clase de física. 
Os enxeñeiros seguen aprendendo de 
vostede?

Röhrl: Hai dous anos deixei de fa-

cer probas de maneira habitual, así que 
xa non participo no desenvolvemento 
de todos os coches. Porsche conta con 
persoas mozas e cualificadas para iso. 
Á parte do 911 Dakar, neste momen-
to só estou involucrado cos vehículos 
GT. Hai tres ou catro meses conducín o 
novo 911 GT3 RS. Pero para ser hones-
to, os coches están tan perfectamente 
afinados que só podo confirmar que o 
que fixeron está ben. Na fase final de 
desenvolvemento, que é na que agora 
me subo aos coches, xa se realizaron 
todos os axustes necesarios.

SM: Nos vídeos das probas en Suecia 
co 911 Dakar obsérvase como move o 
volante con calma mentres conduce a 
ritmo rápido.

Röhrl: Se un acelera e logo vira o 
volante apenas dez centímetros nun-
ha dirección, o coche inmediatamente 
decelera. A resistencia ao avance au-
menta canto maior é o ángulo de xiro 
e isto tradúcese nun maior desgas-
te dos pneumáticos e un aumento do 

 Agora 
probo os coches na 
fase final do seu 
desenvolvemento

Coa potencia dun Porsche Turbo, a tracción integral é necesaria para facilitar a condución
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consumo. Así que, aínda que só sexa 
por cuestións de aforro, non se debe 
conducir dese xeito. É igual que co es-
quí: cando as táboas se escorregan cara 
aos lados non se consegue avanzar con 
velocidade. Teñen que tender a ir cara 
adiante.

SM: E sucede o mesmo cun coche?
Röhrl: Sempre me aseguro de que 

a potencia non se perda cara aos lados, 
porque o obxectivo é avanzar. Só hai un 
segredo para conducir e é, precisamen-
te, tratar de virar o menos posible e fa-
celo cunha grande anticipación. Parte 
do meu éxito reside en saber dominar 
a dirección.

SM: O Porsche 911 é un clásico en 
moitos aspectos; un factor importante 
é a súa arquitectura de motor trasei-
ro e tracción traseira. Hoxe, con todo, 
moitos 911 véndense con tracción to-
tal. Que opina?

Röhrl: Si. Porque a chegada dos 
motores turbo aumentou as presta-
cións de forma notable. E con catro ro-
das motrices, o condutor medio circula 
con máis seguridade. Ao 911 de trac-
ción traseira había que darlle un cer-
to carácter subvirador para facilitar a 
condución, con todo, coa tracción to-
tal é posible explorar os límites da fí-
sica cun risco moito máis baixo de que 
a traseira queira adiantarte. Creo que 
isto é positivo.

SM: Vostede traballou cos enxeñei-
ros neste tema.

Röhrl: Fun parte activa no desen-
volvemento deste apartado. Cando se 
deseñou o 911 Turbo da xeración 993, 
nun principio pensouse exclusivamente 
na tracción traseira. E recordo que na-
quel momento dixen: “Mozos, estades 
tolos. O coche debe ter tracción total”. 
Cando fas un vehículo para a xente nor-
mal, ten que ter un carácter amable. E 
coa potencia dun Porsche Turbo, a trac-
ción integral é necesaria para facilitar 
a condución.

SM: Entón os GT3 non son aptos 
para condutores estándar?

Röhrl: Así é. Pero os vehículos GT 
son para condutores que acoden ao cir-
cuíto. Saben o que queren, polo que 
a tracción traseira é adecuada. Pero 
un automóbil de uso diario que teña 
un propulsor potente debe ir sempre 
acompañado da tracción integral.

SM: Vostede correu unha proba do 
Campionato do Mundo de Ralis cun 911 
sen tracción total.

Röhrl: Iso foi en 1981 no Rali de 
San Remo, co último 911 que se cons-
truíu para o mundial. Naquel momento 
tiña a esperanza de poder convencer a 
Porsche de facer todo o campionato.

SM: A pesar de que Audi xa contaba 
co poderoso quattro?

Röhrl: Si, Audi chegou en 1981 coa 
tracción total, pero o motor traseiro 
aínda presentaba melloras en tracción 
fronte á maioría dos rivais. No Rali de 
San Remo, que se corría en asfalto e 
terra, gañei o primeiro día, pero ao 
chegar aos treitos escorregantes que-
damos a uns minutos de Audi. O certo 
é que poderiamos compensalo sobre o 
asfalto a última noite.

SM: E por que non foi así?
Röhrl: O eixo de transmisión rom-

peuse. Isto pasoume catro ou cinco 
veces ao longo da miña carreira con 
Porsche. Probablemente fose, en par-
te, ao meu estilo de condución.

Debido á gran capacidade de trac-
ción, a carga sobre o eixo de trans-
misión é moi alta. Cando conduzo 
aproveitando ao máximo a adheren-
cia dispoñible, sen patinar, o eixo de 
transmisión ten que absorber moita 
forza lateral e lonxitudinal ao mesmo 
tempo. Isto fai que o coche sexa rápi-
do, pero tamén implica risco de avaría.

SM: Entón, sería bo usar a tracción 
total naquel momento?

Röhrl: Por suposto.

SM: Esta tecnoloxía utilizouse por 
primeira vez nun 911 no ano 1984, co 
Porsche 911 París-Dakar, que gañou o 
mítico rali na súa primeira participa-
ción. O novo 911 Dakar lembra a este 
coche. Como é posible que vostede, un 
dos mellores pilotos de ralis de todos os 
tempos, non participase nunca nesta 
gran carreira?

Röhrl: Porque o vexo máis como 
unha aventura repleta de incerteza. 
Non é para min.

SM: Pero os participantes saben o 
que fan.

Röhrl: Si, pero os pilotos soben ás 
dunas cos coches e, ao chegar ao cumio, 
non saben o que hai detrás. Iso non vai 
comigo. Na década de 1990 fixéronme 
unha oferta para correr o Dakar que, 
de aceptala, permitiume gañar o mes-
mo diñeiro que en toda unha tempada 
do mundial de ralis. Díxenlles que non 
o faría nin aínda que puxesen sobre a 
mesa unha cantidade dez veces maior.

SM: No seu día houbo outro rali pa-
recido ao París-Dakar.

Röhrl: O Safari de África Oriental, en 
Quenia. O profesor Bott, que nese mo-
mento era xefe de Desenvolvemento de 

Porsche, sempre quixo convencerme de 
que fixese aquel rali co 911. Eu xa era 
un grande afeccionado á marca naquel 
momento, pero non puiden cumprir o 
seu desexo.

SM: Por que motivo? Quizá porque, 
con 5.000 quilómetros, era un rali moi 
longo?

Röhrl: E porque, como no Dakar, 
había que atravesar ríos, lameiros e 
facer fronte a imprevistos. Iso non é 
para min.

SM: O seu son as probas que hai 
que estudar xunto co copiloto para, 
despois, conducir de acordo ao cader-
no de notas.

Röhrl: Exactamente. E o máis rá-
pido posible, por suposto, pero non 
a toda velocidade a través de bura-
cos grandes. Non podo facer iso. Se 
vexo unha fochanca, baixo a veloci-
dade, comprímome no asento e digo: 
"Pobre coche".

SM: Veremos pronto a Walter Röhrl 
nun 911 Dakar propio?

Röhrl: A miña esposa animoume a 
iso, xa que é moito máis fácil entrar e 
saír deste coche. Ela ten 73 anos e eu 
vou camiño de cumprir 76, polo que 
a altura pode ser importante. En todo 
caso, espero poder seguir montándo-
me nun Porsche cando teña 80 anos.

 Espero poder 
seguir montándome 
nun Porsche cando 
teña 80 anos
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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.
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