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Brutalmente divertida

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 nome deste tema do gran B.B. King pare-
ce que é o titular adecuado para a situación 
actual da automoción. Si, The thrill is gone (a 
emoción foise) está ben para este editorial.

Dende a pandemia, os fabricantes de au-
tomóbiles parece que quedaron mazados. 
Aquel movemento de novidades, que había 
meses que era frenético, hoxe quedou en 
pouco máis que algún discreto redeseño dun 
modelo con varios anos ás súas costas. Por 
outra banda, as poucas novidades que anun-
cian a través dos seus comunicados oficiais 
son ou de coches eléctricos de gama alta ou 
concept-car que non se comercializarán. Os 
automóbiles con deseños que nos emocio-
nan e nos fan xirar a cabeza son para as elites 
económicas. Pero dos que queremos falar é 
dos que son para a maioría de usuarios, os 
dos fabricantes chamados “xeneralistas”.

Podemos percorrer os concesionarios ofi-
ciais destes fabricantes e a maioría dos mo-
delos van ser coñecidos, algún cun pouco 
de redeseño, pouco. As novidades que nos 
presentan non teñen unhas liñas disruptivas 
con respecto ás modas de hai unha década.

Un famoso deseñador de automóbiles ita-
liano dicía nunha entrevista a finais do ano 
pasado que tiveron que reconverter o seu es-
tudo, porque na actualidade non tiñan unha 
gran demanda dos fabricantes tradicionais 
para deseñar coches novos e rompedores. 
Simplemente lles pedían algúns retoques de 
modelos que xa tiñan no mercado. Laiábase 
de que sostiñan o estudo grazas ao deseño 
de pequenos electrodomésticos.

The thrill tamén se foi dos concesionarios. 
Podemos observalo na maioría das expo-
sicións, cun ambiente máis ben gris e abu-
rrido. Botamos de moito de menos aquelas 
exposicións cheas de rebumbio e cor. Incluso 
botamos en falta aquelas presentacións ao 
público de novos modelos, con discursos ofi-
ciais, explicacións técnicas, globos, pinchos 
e alegría; dando a coñecer un novo mode-
lo e estimulando o mercado e as nosas ilu-
sións de renovar o noso vello coche. Agora 

parece que chegou unha noite de pedra, que 
empeza a parecer longa, a todo o sector do 
automóbil.

Incluso os anuncios de coches tamén per-
deron the thrill. Como botamos de menos 
aqueles anuncios, cunha fantástica produ-
ción, onde os creativos, os guionistas, os rea-
lizadores, os actores e os directores deixaban 
o mellor de todos eles. Uns anuncios que 
facían que non nos levantásemos do sofá 
cando os inserían no medio dunha película, 
porque sinxelamente eran deliciosos. Con 
slogans tan famosos como aquel dun utilita-
rio que dicía “contigo al fin del mundo”.

Os comunicados das marcas que nos che-
gan á nosa redacción tamén se tornaron gri-
ses, sen the thrill. Pasamos de estar agoniados 
por tantas novidades a estar asfixiados por 
tanta palla informativa. Ata o simple feito de 
ter unha bolsa de merchandasing lles serve 
de pretexto para enviar un comunicado, polo 
menos que sexan dúas.

Todo isto fai que os usuarios non se emo-
cionen polos modelos que lles presentan as 
marcas. Acostumados, como estabamos, a 
ter novidades case que a diario, pasamos a 
unha escaseza delas. E as emocións son moi 
importantes á hora de mercar un automó-
bil. O seu deseño, prestacións, acabados, 
opcións e outras características fan que te-
ñamos ganas de renovar o noso vehículo, ou 
non. Se faltan eses estímulos aos que nos ti-
ñan afeitos os construtores de automóbiles 
entón seguiremos como estabamos, co vello 
coche que tantos servizos nos fixo, e co que 
fixemos tantísimos quilómetros, e que xa hai 
tempo que o pagamos.

Que xiro tan radical o da automoción. 
Probablemente tamén inflúe en todo isto a 
transformación da electrificación dos coches, 
a incerteza económica e un futuro confuso 
do sector. Mais o que temos claro é que the 
thrill is gone, agora só nos queda a esperanza 
que volva en forma de automóbiles bonitos 
e de exposicións e ambientes de concesio-
narios atractivos.

EDITORIAL

The thrill is gone

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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O ciclista Jonas Vingegaard, 
do equipo Jumbo–Visma, 
fixo pleno o gañar as tres ti-
radas e a xeral.

O Gran Camiño non come-
zou da mellor maneira o ter 
que suspenderse a primeira 
tirada, a escasos vinte qui-
lómetros do final, en Sarria. 
Cando o pelotón subía o últi-
mo porto da xornada, o alto 
de Montán, empezou a ne-
var pero poucos quilómetros 
despois a nevarada aumen-
tou a súa intensidade, o que 
facía moi difícil seguir com-
petindo debido o frío máis 
a escasa visibilidade, e de-
cidiuse suspender a tirada. 
Desta maneira chegábase 

a segunda tirada entre Tui 
e o Monte Trega co anhelo 
do líder da proba. Esta tira-
da foi un éxito, os últimos 
quilómetros do percorrido 
estiveron cheos de afeccio-
nados ao ciclismo animan-
do os seus ídolos. Os ciclistas 

subiron polo Viacrucis, o 
que fixo máis épica a tirada. 
Vingegaard gañou esta tira-
da comodamente.

A terceira tirada recordou-
nos os danos sufridos polos 
incendios hai uns meses, xa 
que percorría a zona interior 

de Ourense. Tiña a saída en 
Esgos e a meta estaba en 
Rubiá no Alto do Castelo. E 
por segunda vez impoñíase 
Vingegaard sen dificultades.

A última etapa era unha 
contrarreloxo, Vingegaard 
partía como favorito e ratifi-
cou a súa superioridade lo-
grando o pleno: tres de tres.

O dominio de Vingegaard 
foi claro, xa que ao segundo 
clasificado, Jesús Herrada, 
quitoulle unha vantaxe de 
2’31”.

Vingegaard amosou que 
comezou a tempada moi 
forte, veremos se en xullo e 
capaz de revalidar o triunfo 
no Tour de Francia.

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo  

Invicta Electric comercializa o WoW 775
O WoW 775 é un 

scooter eléctrico 
deseñado e fabri-

cado en Italia. Destaca polo 
divertido e áxil que resulta 
á hora de conducir. Alcanza 
unha velocidade máxima 
de 90 km/h grazas ao seu 
motor con 5 kW, polo que 
poderemos movernos pola 
cidade e zonas periféricas 
sen problemas.

O seu motor eléctrico 
síncrono sen escobillas, 
con transmisión por co-
rrea dentada, vai montado 
centralmente no basculan-
te traseiro. Aliméntase gra-
zas a un sistema de dous 
acumuladores de ións de 
litio, situados a ambos os 
dous lados do asento tra-
seiro, facilmente extraí-
bles e que van protexidos 
por resistentes carcasas 
de aluminio. Estas ábren-
se co mando a distan-
cia do scooter para poder 

extraer as baterías e carga-
las facilmente.

Dispón de tres modos de 
condución: Eco, que limita 
ao mínimo o consumo da 
batería; City, para unha en-
trega suave e unha velo-
cidade punta de 75 km/h 
e Sport, que aproveita ao 
máximo a potencia do mo-
tor e ofrece as máximas 
prestacións.

Dispoñible en cor Branca 
ou Petrol, o scooter WoW 
775 ten un prezo de 5.795 
€, aos que se poden des-
contar ata 1.300 do plan 
de axudas Moves III.

Felo FW-06
A Felo FW-06 

pode presumir de 
que os compoñen-

tes máis importantes do 
sistema eléctrico forman 
parte da súa propia estru-
tura. O deseño parte dun 
chasis tubular no que se in-
tegra o paquete de bate-
rías, mentres que sucede o 
mesmo co motor eléctrico 
no basculante traseiro, si-
tuándose o propulsor de 
maneira central.

O motor logra unha po-
tencia máxima de 14cv. 
O dato que marcará a di-
ferenza de condución no 
FW-06 é o par motor, xa 
que é capaz de transmitir 
338 Nm á roda. Isto é posi-
ble grazas a que o sistema 
eléctrico goza dunha ten-
sión nominal de 96 volts. 
Alcanza unha velocidade 
de 125 km/h e ofrece unha 
autonomía que pode ser 
de ata 140 km cunha car-
ga completa.

A FW-06 presume dun 
equipamento de serie cun-
ha forte faceta tecnolóxi-
ca. Contará con elementos 
habituais de modelos de 
gama alta como ilumi-
nación ao completo con 
tecnoloxía LED, sistema 
key-less para arrinque sen 
chave, un cadro de man-
dos con pantalla LCD, con-
trol de cruceiro e cargador 
USB, entre outros.

Dispoñible en tres cores: 
Classic Sci-Fi Green, Grafiti 
Space Gray e Full Black. Ten 
un prezo de 6.199 € con-
tando coas axudas do Plan 
Moves III.

Honda CL500
Tomando a súa ins-

piración das Honda 
CLs dos anos 60 e 

70, a CL500 combina en-
canto retro coa última tec-
noloxía e equipamento, 
creando un tipo totalmen-
te novo de naked urbana 
dentro da gama de Honda. 
Ten un prezo de 6.750 €. A 

CL500 utiliza o popular mo-
tor bicilíndrico en paralelo 
de 471cc da marca nipoa, 
compatible co A2, que en-
trega 35 kW de potencia e 
43,3Nm de par. As regla-
xes exclusivas da ECU e un 
desenvolvemento final cur-
to proporcionan unha ace-
leración precisa e de gran 

resposta dende parado e en 
todo o rango de revolucións, 
especialmente en baixos 
e medios. A CL500 che-
ga en catro cores: Laranxa 
Energy Candy, Verde Laurel 
Mate Metalizado, Azul 
Caribbean Blue Sexa Candy 
e Negro Gunpowder Mate 
Metalizado.

O danés Jonas Vingegaard non tivo rival no Gran Camiño
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Novo Peugeot 408
A marca do león 

volveu conseguir a 
atención dos aman-

tes do automobilismo coa 
nova aposta polo 408, co 
obxectivo de afianzar a súa 
presenza na parte alta do 
segmento C do mercado na-
cional. O novo de Peugueot 
sorprendeu á prensa espe-
cializada polo seu deseño, a 
tecnoloxía de vangarda, a vi-
sión da eficiencia e o papel 
da electrificación.

Desenvolvido para os 
amantes dos coches que pro-
curan sustentabilidade e se-
guridade, mais que seguen 
procurando o pracer de con-
ducir, conta cunha gama de 
motores que destaca polas 
súas prestacións. Na parte 
alta da oferta aparecen as 
alternativas Plug-in Hybrid, 

que desenvolven versións hí-
bridas enchufables de 225cv 
e 180cv. Outra das caracte-
rísticas que máis chamou a 
atención dos usuarios ten 
que ver coa condución noc-
turna, ao ofrecer a máxima 
luminosidade por medio 
dos seus faros Full Led Matrix 
Beam e as luces traseiras LED 
3D que debuxan as garras do 
león.

A expresión francesa Allure, 
que sintetiza o dinamismo e 
a elegancia que a marca sem-
pre quere evocar, volta es-
tar presente na concepción 
deste vehículo. Pódense so-
licitar probas para a súa con-
dución. Avísase ademais de 
que o novo 408 sumará unha 
alternativa 100% eléctrica ao 
seu catálogo nos próximos 
meses.

Ford está repensando a súa presenza en Europa
Nunha rolda de 

prensa durante o mes 
de febreiro o presi-

dente e conselleiro delegado 
de Ford, Jim Farley, revelou 
que a compañía automobilís-
tica está a definir a redución 
da súa presenza en Europa. O 
obxectivo será crear unha es-
trutura de custes máis com-
petitiva, despois dun 2022 
malo na conta de resultados 
da multinacional. “A decisión 
agora é cantos enxeñeiros, 
canta xente necesitamos en 
Europa, e cal é a dimensión 
que precisaremos para o fu-
turo”, comentou Farley.

O Presidente de Ford reco-
ñeceu a súa frustración cos re-
sultados de 2022, ao perder 

2.152 millóns de dólares en 
todo o mundo, a pesar de que 
os seus ingresos medraron un 
15,9%, facturando 158.057 
millóns de dólares. Farley en-
gadiu que a compañía non 
avanzou suficientemente na 
completa reestruturación do 
seu sistema industrial para 
os estándares da transición 
ecolóxica, afectada ademais 
de maneira directa pola suba 
dos custes de produción e as 
rupturas das cadeas de valor 
resentidas dende a pandemia.

Seguidamente, advertiu 
que Ford responderá a ese 
déficit con urxencia, pondo 
como modelo a reestrutura-
ción industrial efectuada nos 
últimos anos en América do 

Sur, reducindo o seu tama-
ño e concentrando o nego-
cio para facelo máis rendible. 
Nesa dirección avanzará Ford, 
non só en Europa se non ta-
mén na China. Máis cedo que 

tarde presentarán o plan con-
creto para Europa, onde a pe-
sar de todo, seguen a ser moi 
fortes no segmento dos vehí-
culos comerciais.

Chega o Mini Cabrio 100% eléctrico
Tralo éxito do 

exemplar único pre-
sentado no verán 

de 2022, Mini lanza agora 
unha pequena serie do Mini 
Cooper SE Cabrio 100% eléc-
trico (consumo combinado: 
17,2 kwh/100km segundo 
WLTP; emisións combinadas 
de CO2: 0 g/km) significando 
outro gran paso para facer de 
Mini unha marca de referen-
cia na transición á electrifica-
ción total.

Ademais dun deseño que 
caracteriza a aposta polo 
100% eléctrico, o Mini Cabrio 
conta cun equipamento de 
alta calidade e os servizos 
eDrive, que ofrecen ao con-
dutor información sobre o 
consumo actual de enerxía, 
a autonomía, ou consellos 
para un estilo de condución 
económico. O volante depor-
tivo multifuncional de coiro 

Nappa contribúe ao ambien-
te de diversión e ao confort 
da condución. No radio infe-
rior do volante, o distintivo 
Mini Electric subliña o carác-
ter limitado do convertible.

"Hai tres anos lanzamos o 
Mini Cooper SE 100% eléctri-
co, e hoxe un de cada cinco 
Mini vendidos en Europa é 
un Mini 100% eléctrico. Este 
éxito impulsounos a pór en 
marcha a pequena serie do 
Mini Cooper SE Cabrio en 
tan só uns meses. Estou en-
cantada de poder ofrecer a 
999 clientes de Mini unha 
extraordinaria e exclusiva 
sensación de karting ao aire 
libre", afirma Stefanie Wurst, 
Directora da marca. A partir 
de maio de 2023 estará dis-
poñible no noso país con 53 
unidades dispoñibles a un 
prezo de 61.000 €.
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Estrea mundial do novo VW ID.3
Dous anos e me-

dio despois do lan-
zamento da primeira 

xeración ID, convertido no 
supervendas de Volkswagen 
para a condución eléctri-
ca, chega agora ao mercado 
unha actualización comple-
ta que está na boca de todos. 
Cun deseño máis fresco, ma-
teriais de maior calidade e sis-
temas de asistencia de última 
xeración o ID.3 destaca por un 
deseño interior e exterior máis 
refinado.

Primeiramente ampliaron 
a gama con novas cores, en-
tre elas a innovadora Dark 
Olivine Green. Así o exterior 
do compacto eléctrico cha-
ma a atención por unhas liñas 
máis deportivas e aerodiná-
micas mentres que o interior 

combina o deseño moderno 
coa introdución de novos ma-
teriais sustentables sen orixe 
animal. A estas actualizacións 
súmanlles un novo sistema de 
asistencia e un Planificador de 
Rutas de vehículos eléctricos, 
que definen a estratexia de 
Volkswagen para a familia ID.

Imelda Labbé, membro do 
Consello de Administración 
de Vendas, Mercadotecnia 
e Posvenda de Volkswagen 
apuntou durante a presenta-
ción “coa segunda xeración do 
ID.3, continuamos a historia 
de éxito da familia ID. O dese-
ño madurou e os materiais 
do interior melloráronse sig-
nificativamente. O novo ID.3 
demostra o noso claro com-
promiso coa calidade, o dese-
ño e a operatividade, tendo en 

conta sistematicamente os 
desexos dos nosos clien-
tes”. O novo ID.3 é un dos 

dez modelos eléctricos que 
Volkswagen lanzará ata 2026.

O Suzuki S-Cross celebra o seu 10º aniversario coa segunda xeración
Presentado hai agora 

dez anos no Salón de 
Xenebra de 2013, a pri-

meira xeración de S-Cross con-
verteuse no primeiro crossover 
compacto do mundo. O seu 
espectacular comportamento 
no mercado europeo ao longo 
desta década relacionouse coa 
súa lendaria fiabilidade, certifi-
cada no prestixioso estudo de 
fiabilidade ‘What Car?’, no que o 
S-Cross obtivo a máxima pun-
tuación posible e no que nin 
un só dos propietarios enqui-
sados reportou o máis mínimo 
problema.

Para celebrar e aproveitar o 
éxito do S-Cross, a súa segunda 
xeración debutou o ano pasa-
do, dando novos pasos adian-
te na súa sustentabilidade (con 
dúas variantes híbridas), seguri-
dade (con sistemas avanzados 

de asistencia á condución) co-
nectividade (con integración 
do smartphone e a app Suzuki 
Connect) e espazo interior, pola 
súa capacidade (5 adultos) e 
versatilidade.

O novo S-Cross acariña o rit-
mo dos tempos, dispoñendo 
dos últimos sistemas de asis-
tencia á condución e integran-
do a tecnoloxía Suzuki Connect, 
que aplicando o Internet das 
cousas á industria do automó-
bil, permite aos usuarios estar 
conectados co seu vehículo en 
todo momento a través dunha 
aplicación móbil.

Non podemos deixar sen 
destacar que o novo S-Cross 
mantén as posibilidades da 
identidade aventureira tan ca-
racterística de Suzuki, ofre-
cendo a clásica tracción 4x4 
agora renovada para unha 

experiencia máis verde e 
sustentable.
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Geely comeza 2023 con novidades
O Grupo Geely, o 

grande grupo au-
tomobilístico chi-

nés, segue a súa expansión 
mundial de xeito triunfal. 
Tralos espectaculares datos 
do 2022, onde medrou en to-
dos os indicadores posibles, 
vén de presentar a súa nova 
gama de vehículos electrifi-
cados, denominada 'Galaxy'. 
A nova gama estará compos-
ta por sete modelos distintos, 
dos que catro serán híbridos 
e os outros tres 100% eléc-
tricos, todos programados 
para ser lanzados ao mer-
cado mundial ao longo do 
2023-2024. Entre os mode-
los híbridos que sairán en 
2023, figuran o todocamiño 
enchufable Geely Galaxy L7 
e o Sedán L6, que comeza-
rán a entregarse no segundo 
semestre, mentres que entre 
os eléctricos puros, o Galaxy 

E8 chegará aos clientes a 
partir do último trimestre 
do ano. Unha das principais 
novidades da gama é que 
introducirá nos sete mode-
los o sistema de seguridade 
para as baterías desenvolvi-
do pola compañía, denomi-
nado Aegis, con capacidade 
de incrementar a protección 
ante impactos en accidentes 
e tamén con capacidade de 
predición para determinadas 
avarías, o cal aumenta a vida 
útil da mesma nun vinte por 
cento. Outra das novidades 
da familia Galaxy son os mo-
tores híbridos NorThor 8848, 
que segundo a firma alcan-
zou unha eficiencia térmica 
máxima do 44,26 por cento. 
A iso súmase o novo sistema 
operativo para vehículos in-
telixentes 'Galaxy N-VOS' que 
conta con todos os atributos 
da tecnoloxía chinesa.

Novos acabados de pintura 
especial no BMW XM

Na planta estadou-
nidense do Grupo 
BMW en Spartanburg 

a innovación segue a ser o 
elemento central para seguir 
a manter a marca no lidera-
do da exclusividade. Todo o 
seu potencial ponse a dispo-
sición do primeiro BMW XM, 
conseguindo unha linguaxe 
de deseño única.

O primeiro automóbil elec-
trificado de altas prestacións 
de BMW M GmbH namo-
ra tanto polo seu deseño 
de vangarda como pola súa 
innovadora propulsión M 
Hybrid de 480kw/653cv. O 
conxunto de opcións adicio-
nais volven incidir na expre-
sividade do XM coas novas 

cores de carrozaría, que 
inclúen as variantes BMW 
Individual Urban Green, 
BMW Individual Petrol Mica 
metalizado, BMW Individual 
Anglesey Green metaliza-
do e BMW Individual Sepia 
metalizado, que realzan o 
extravagante carisma deste 
vehículo.

O tratamento especialmen-
te preciso das superficies do 
XM e un coidadoso acabado 
garanten unha impresionan-
te profundidade de cor e un 
brillo máximo. Superficies 
xenerosas, liñas dinámicas e 
bordos afiados que de novo 
caracterizan a exclusividade 
dos produtos do Grupo BMW.

Ford presentou o Mustang 
Mach-E adaptado

Ford e a Fundación 
ONCE presentaron 
no Hospital Nacional 

de Parapléxicos de Toledo 
(centro público de referen-
cia no noso país para o trata-
mento de lesións medulares), 
o novo Mustang Mach-E. O 
vehículo representa un novo 
fito no camiño de Ford para 
o desenvolvemento de inno-
vacións que faciliten unha 
mobilidade universal e sus-
tentable. O Mustang Mach-E 
destaca pola asistencia para 
a condución, o acelerador de 
puño e freo no volante, a tá-
boa de transferencia de con-
dutores e o asento de cuña 
eléctrica Turnylow no posto 
do co-piloto.

Esta nova cita de Ford 
Adapta tamén propiciou a ex-
posición do simulador Ford 
Adapta de Team Fordzilla, un 
importante avance tecnoló-
xico que Ford desenvolveu 

coa empresa especializada 
Hi-Speed Simulators, para 
obter o primeiro simulador 
cun volante con aros como 
o dos vehículos Ford Adapta 
na vida real. O simulado foi 
premiado recentemente 
nos premios Aster na cate-
goría de mercadotecnia e 
RSC. Ademais presentáron-
se tamén as adaptacións da 
Tourneo Custom Eurotaxi 
MHEV e a Transit 350 L3 
MHEV.

Todos estes automóbi-
les e aplicacións, son froito 
do Ford Adapta, un progra-
ma desenvolvido conxunta-
mente por Ford España, a súa 
Rede de Concesionarios e a 
Fundación ONCE, que per-
mitiu normalizar o acceso á 
mobilidade das persoas con 
discapacidade en máis de no-
venta cidades españolas den-
de a súa posta en marcha en 
2014.
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España no “vagón de cola” da 
electrifiación en Europa

O Barómetro de 
Electromobilidade 
para 2022 impulsa-

do pola ANFAC (Asociación 
Española de Fabricantes de 
Automóbiles e Camións) vol-
veu retratar o lento proceso 
da electrificación no noso 
país, que pode ter nos avan-
ces de Portugal un modelo 
para mellorar.

O indicador global de elec-
tromobilidade, que valo-
ra tanto a penetración dos 
vehículos electrificados no 
mercado, como a instala-
ción de infraestruturas de 
recarga de acceso público, 
alcanzou en España no 2022 
os 15,3 puntos, o que supón 
un crecemento de 3,5 pun-
tos respecto ao ano anterior. 
Sen embargo, o atraso evi-
dénciase ao compararnos 
con Europa, onde a media si-
túase nos 33,7 puntos sobre 
100, o que significa un au-
mento de 7 puntos durante 
o 2022. Cómpre sinalar que 
se España está no vagón de 

cola europeo, Galicia está no 
vagón de cola nacional, su-
perando tan só as comunida-
des autónomas de Andalucía 
e Murcia.

No grupo de cabeza 
en Europa os de sempre, 
Alemaña, Países Baixos ou 
Reino Unido, que medran 
por riba da media. Na visión 
de conxunto destaca o caso 
de Portugal, que grazas a 
unha fiscalidade orientada 
ao desenvolvemento da elec-
trificación, así como a toma 
de decisións para favorecer 
a electromobilidade, sitúase 
xa na media europea, mesmo 
por riba da media en relación 
á instalación de infraestrutu-
ras de recarga públicas.

O 2023 non parece que 
teña unha mellor andaina 
por diante para a electromo-
bilidade no noso país. Nunha 
nota difundida por ANFAC 
este mes, asegurábase que 
só un de cada dez vehículos 
vendidos en febreiro foron 
eléctricos.

Novo Toyota Corolla Electric Hybrid
Corolla é un mode-

lo emblemático de 
Toyota que leva no 

mercado máis de 55 anos. 
Ao longo das súas doce xera-
cións, foi evolucionando para 
adaptarse ás necesidades e 
preferencias dos condutores, 
contando con máis de 50 mi-
llóns de unidades vendidas 
en todo o mundo dende o 
seu lanzamento en 1966.

Dende a forza coa que con-
tan os clásicos para os novos 
tempos, a nova xeración dos 
eléctricos de Toroya Corolla, 
desembarcan no noso país 
co obxectivo de consolidar 
a súa posición de liderado 
no moi competido segmen-
to C. Para facer competitivos 
aos novos Corolla Ellectric 
Hybrid, a marca conta coa 
quinta xeración da súa tecno-
loxía híbrida eléctrica, unha 

experiencia de usuario dixital 
mellorada e un maior abano 
de prestacións de seguri-
dade e asistencia, introdu-
cindo ademais a aplicación 
MyT de Toyota, que permite 
aos condutores utilizar o seu 
smartphone para conectarse 
aos vehículos con infinidade 
de novas posibilidades.

A renovada familia dos 
Corolla está dispoñible con 
dúas motorizacións híbri-
das eléctricas e até seis 
acabados diferentes, xa dis-
poñible na Rede Oficial de 
Concesionarios de Toyota 
con prezos dende os 24.350 € 
do Corolla Electric Hybrid, os 
26.450 € do Corolla Touring 
Sports Electric Hybrid, ou os 
26.300 € do Corolla Sedan 
Electric Hybrid.

Intelixencia artificial e entretemento 
para a nova Clase E

Con máis de 17 mi-
llóns de vehículos 
entregados dende 

1946, os vehículos da Clase 
E son as series máis vendi-
das na historia de Mercedes. 
Os vehículos da Clase E, si-
tuada por baixo da catego-
ría de luxo, mais por riba dos 
utilitarios, son para moitos o 
"corazón da marca”. Os pri-
meiros modelos da nova se-
rie 214 chegarán aos puntos 
de venda europeos no verán 
de 2023, aos Estados Unidos 
no outono de 2023.

A nova Clase E aproveita-
rá todas as posibilidades da 
revolución tecnolóxica en 
curso, introducindo a inte-
lixencia artificial no cora-
zón das súas prestacións, 
no desexo de facer da con-
dución dun Mercedes 
Clase E unha experiencia 

substancialmente nova, en 
relación ás capacidades de 
entretemento no interior do 
vehículo e a maximización 
das posibilidades de seguri-
dade. Deseñados para unha 
nova dimensión de perso-
nalización e interacción en-
tre os usuarios e o vehículo, 
a súa arquitectura electróni-
ca está baseada máis no soft-
ware que no hardware.

Mercedes sitúanos no futu-
ro cun automóbil con capa-
cidade de aprender, que dá 
como resultado unha auto-
matización personalizada. 
Entre estas novas prestacións 
a aposta pola diversión da 
man da intelixencia artificial 
dentro do vehículo, dará no-
vos significados a música e 
os xogos, abrindo unha nova 
época para os significados da 
condución.
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Presentación do novo Lexus 
eléctrico RZ 450e

A transformación 
mundial da indus-
tria do automóbil 

avanza a toda velocidade. 
Proba disto é o novo sal-
to adiante de Lexus, co seu 
novo RZ 450e, o primeiro 
da compañía desenvolvi-
do como vehículo eléctrico 
de batería dende o come-
zo. O grande obxectivo non 
foi só aliñarse cos beneficios 
medioambientais da condu-
ción eléctrica, senón reinven-
tar a experiencia ao volante 
dun coche eléctrico.

Co desenvolvemento dun 
novo sistema eléctrico de 
batería, Lexus buscou un 
equilibrio práctico entre ren-
demento e eficiencia. No pro-
ceso aplicou a experiencia e 
coñecemento acumulado á 
hora de producir vehículos 
eléctricos híbridos de éxito 
nas dúas últimas décadas. 
Sen emisións de ningún tipo, 

o RZ axudará a Lexus no seu 
camiño cara á neutralidade 
en carbono e unha mobilida-
de social sustentable. Nese 
sentido, o rendemento do 
vehículo sobre o asfalto non 
é a única prioridade; abar-
ca todo o seu ciclo de vida, 
dende o aprovisionamento 
de pezas para a fabricación, 
así como o mantemento e, en 
última instancia, o despeza-
mento do automóbil.

Para conseguilo, o RZ 450e 
foi sometido durante os últi-
mos anos a un completo pro-
grama de probas en circuíto 
e perfeccionamento no cen-
tro de Shimoyama en Xapón, 
que pronto se converterá na 
sede internacional de Lexus. 
Desta maneira e ante todo, o 
RZ é un Lexus, mantendo as 
mellores calidades e o imaxi-
nario clásico da marca xun-
to ás esixencias da industria 
d3e 202.

A proba os BMW iX Hydrogen
Segundo as infor-

macións que trans-
mitiu a compañía, 

trátase dunha frota de me-
nos de cen vehículos, que 
empregarán a escala in-
ternacional con fins de de-
mostración e ensaio para 
diversos grupos de destina-
tarios. Destacan que encher 
os depósitos de hidróxe-
no só leva entre tres e catro 
minutos, polo que o BMW 
iX5 Hydrogen tamén pode-
rá proporcionar o pracer de 
conducir en longas distan-
cias, con só unhas poucas e 
curtas paradas polo camiño.

"O hidróxeno é unha fonte 
de enerxía versátil que ten un 
papel chave que desempe-
ñar no proceso de transición 

enerxética e, por tanto, na 
protección do clima. O hi-
dróxeno é a peza que falta no 
crebacabezas da mobilidade 
sen emisións”. Así presentou 
Oliver Zipse, Presidente do 
Consello de Administración 
de BMW AG o lanzamento da 
frota piloto do iX5 Hydrogen 
despois de catro anos de tra-
ballo de desenvolvemento.

O iX5 Hydrogen, que naceu 
da base do actual BMW X5, 
presentouse por primeira vez 
como concept no salón IAA 
de 2019 e os prototipos ini-
ciais puxéronse a disposición 
dos visitantes na IAA Mobility 
2021. Con este anuncio che-
gamos a fase crítica, que 
prepara o camiño para unha 
produción en serie.

Nikola, E.ON e Richter Group co hidróxeno
No marco das tur-

bulencias da socie-
dade internacional, a 

colaboración e cooperación 
entre as marcas está a ser 
fundamental para afrontar os 
desafíos presentes e os que 
quedan por vir. Neste marco 
de cousas, o fabricante es-
tadounidense de vehículos 
eléctricos Nikola asinou un 
acordo coa compañía eléctri-
ca alemá E.ON e coa empresa 
xermana de loxística Richter 
Group, para subministrar a 
esta última dun total de vin-
te camións eléctricos impul-
sados con hidróxeno modelo 
Nikola Tre.

Neste acordo a tres ban-
das, os camións produci-
ranse na planta da empresa 
conxunta de Nikola e Iveco 
en Ulm (Alemaña), mentres 
que E.ON proporcionará a 
Richter Group o hidróxeno 
necesario para satisfacer a 
demanda de combustible 

dos vehículos e tamén des-
envolverá a infraestrutura 
de reabastecemento. Así, o 
obxectivo é impulsar a des-
carbonización da actual frota 
de máis de 160 camións dié-
sel de Richter Group, desen-
volvendo puntos de carga e 
descarga de hidróxeno en 
Holanda, Bélxica, Francia e 
Reino Unido. Na lóxica de 
colaboracións en base a es-
pecialización, Iveco encar-
garase do mantemento dos 
camións Nikola Tre, que con-
seguen ter unha autonomía 
de até 800 quilómetros.

Aínda coa resaca da pan-
demia presente, o fundador 
e conselleiro delegado de 
Richter Group, Sylvio Richter, 
asegurou que os desafíos da 
cadea de subministración 
e o aumento dos prezos 
dos produtos básicos con-
tinúan expondo problemas 
para cadrar as contas das 
compañías.
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Unha ferramenta de comu-
nicación cos teus clientes, así 
vexo Facebook e Instagram, 
esta última en menor medida 
que a primeira. 

LinkInd serviríame se o meu 
taller ten unha especialidade 
que sobresaia sobre as típicas, 
por exemplo se fose un gran re-
parador de central electrónicas 
se que estaría presente nesta 
rede, o motivo, é que LinkInd 
véxoa máis para comunica-
cións empresariais e quizais 
haxa empresas que requiran 
deste tipo de servizos.

Despois desa introdución, 
o taller que non teña a súa 
propia páxina de empresa en 
Facebook e Instagram chegará 
un día que non poderá comu-
nicarse con tanta facilidade e 
axilidade co seu cliente.

O usuario, eu póñome agora 
mesmo en modo cliente, e non 
son precisamente da xeración 
Milenial nin Z, e confeso que 
me dá preguiza, moita pregui-
za coller o teléfono para pedir 
cita, e xa non nun taller, senón 
ata no salón de peiteado.

Se o meu taller habitual non 
me facilita o contacto e ten-
do en conta que segundo es-
tudos os usuarios da Internet 
pasamos unha media de dúas 
horas e vinte e cinco minutos 
navegando polas redes sociais 

é moi probable que outro ta-
ller estea a darme argumentos 
para ir visitalo.

Ferramenta imprescindible

E seguindo o fío, o taller que 
non teña a súa páxina de em-
presa seralle complicada a cap-
tación de novos clientes.

Estas redes sociais son unha 
ferramenta de baixo custo e te-
ñen un alcance inmenso para 
comunicar accións de capta-
ción e fidelización.

Remarquei o de páxina de 
empresa nun par de ocasións 
neste artigo. Habemos de velo 
como empresa, aquí radica 
moito dos problemas do taller 
no noso país, que poucos son 
os propietarios dun taller que 
senten empresarios.

Para que vou colgar nas redes 
sociais aspectos técnicos dun-
ha reparación? Fágoo para que 
os meus compañeiros de pro-
fesión saiban o bo que son? 
Que sentido ten para un usua-
rio/cliente teu que non ten nin 

idea de mecánica? Cantos dos 
teus clientes teñen coñece-
mentos técnicos?

Admiro a aqueles empresa-
rios da reparación que teñen 
iniciativas como a de informar 
do porqué das cousas e das 
causas dun mal mantemento 
do seu vehículo, talleres que 
axudan, profesionais que po-
ñen ao dispor dos os seus clien-
tes consellos para o coidado do 
segundo ben máis valioso (na 
gran maioría dos casos) que 
unha persoa ten.

Na actualidade ter á nosa 
disposición estas ferramen-
tas aínda é máis fácil e eco-
nómico. Grazas ao Kit Dixital 
podemos optar a estar nas 
redes sociais de balde, só te-
mos que contactar cun axente 
dixitalizador. El nos orienta-
rá das posibilidades e das so-
lucións, así como do importe 
máximo da axuda económica 
ao que temos opción, para o 
noso negocio.

■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | TexTo ■ UXÍA QUEIRUGA | Imaxe

As redes sociais no taller

 As RRSS son 
unha ferramenta 
de baixo custo cun 
valor engadido para 
o taller

Lambroghini LB744, un superdeportivo híbrido
Lamborghini desvelou os 

primeiros detalles do primeiro 
superdeportivo híbrido HPEV, 
o seu nome en clave é LB744. 
Debutará proximamente, no 
ano no que Lambo celebra o 
seu 60 aniversario. Co LB744, 
a marca italiana estableceu un 
novo punto de referencia en 
termos de prestacións e pra-
cer de condución: unha arqui-
tectura totalmente nova cun 
novo sistema de propulsión 
que ofrece máis de 1.000 ca-
balos en total, combinando a 
potencia dun motor de com-
bustión interna de doce cilin-
dros completamente novo 
con tres motores eléctricos 
e unha innovadora caixa de 
cambios de dobre embrague. 

A caixa está montada trans-
versalmente e situada por pri-
meira vez detrás do motor de 
combustión. No que foi tradi-
cionalmente o túnel de trans-
misión dende os tempos do 
Countach, hai no seu lugar 
unha batería de ións de litio, 

que alimenta os propulsores 
eléctricos. Por primeira vez a 
marca introduciu neste mo-
delo a tracción ás catro rodas 
en modo totalmente eléctrico.

Os motores eléctricos au-
mentan a entrega de potencia 
a baixas revolucións e tamén 

poden converter ao novo 
LB744 nun coche puramente 
eléctrico, reducindo as emi-
sións totais de CO2 no 30% 
en comparación co Aventador 
Ultimae.
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Gran variedad en Desayunos
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Un todocamiño ponderado

Renault Austral Esprit Alpine Hybrid
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■ XURXO SOBRINO| TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

O Austral é un SUV com-
pacto, pertencente ao seg-
mento C, que substitúe ao 
Renault Kadjar. O Austral, 
que é un coche comple-
tamente novo, supón un 
salto respecto ao seu an-
tecesor en todos os apar-
tados. Encadrado no seu 
segmento e comparán-
doo cos seus rivais, es-
tamos ante unha opción 
moi interesante para o 
que estea interesado nun 
todocamiño.

Deseño interior

O posto de condución de 
alta tecnoloxía do Austral 
estrutúrase ao redor da súa 
gran pantalla OpenR, que 
combina a visualización de 
datos no cadro de instru-
mentos de 12,3 polgadas 
coa pantalla multimedia 
vertical de 12”. O novo head-
up display de 9,3", proxecta-
do no parabrisas, súmase 
ao número de pantallas a 
bordo.

A luminosidade autoa-
xustable e o índice de re-
flexión optimizado da 
pantalla OpenR permiti-
ron prescindir da viseira 
dun cadro de instrumentos 
convencional. Isto mellora 
a percepción do espazo ao 
dar ao cadro de mandos un 
efecto moi actual. O deseño 

interior deste SUV tamén se 
distingue pola súa "conso-
la gran confort". Moderna 
e ordenada, delimita sutil-
mente a zona do condutor e 
do acompañante. A conso-
la conta cun repousamáns 
escorregante para poder 
utilizar comodamente a 
pantalla multimedia. Tamén 
conta cunha ranura especí-
fica para o smartphone cun 
cargador de indución e un 
práctico espazo de almace-
namento para o día a día.

Dependendo da versión 
e das opcións elixidas, o in-
terior do Austral está equi-
pado de madeira auténtica, 
coiro, Alcántara, téxtil espu-
mado, materiais de tapizaría 
de tacto suave e acabados 
lacados en negro de alto 
brillo e cromo satinado. 
Materiais sensuais e de alta 
calidade que achegan un 
ambiente interior cálido e 
refinado. Toda a experiencia 
vese reforzada pola ilumina-
ción viva e personalizable 
do sistema Living Lights.

O Austral foi deseñado 
para acoller comodamente 
a toda a familia. Os pasaxei-
ros traseiros gozan dun dos 
mellores espazos interiores 
da categoría, cun radio para 
os xeonllos de 27,4 cm.

Hai moitos espazos prác-
ticos en todo o habitáculo 
para o uso de todos os ocu-
pantes. En total, o Austral 
ofrece ata 35 litros de espa-
zo de almacenamento.
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Segundo a versión, o 
Austral dispón dun asen-
to traseiro abatible en dous 
partes (2/3-1/3), que se des-
liza de forma independente 
dezaseis centímetros.

O maleteiro, que se ofre-
ce cun portón motorizado 
mans libres, ten un volume 
de 500 dm3 VDA nas ver-
sións Mild Hybrid. Co asento 
desprazado, aumenta a 575 
dm3 VDA. Cando o asento 
está abatido, o volume dis-
poñible alcanza os 1.525 
dm3 VDA.

Esprit Alpine

O Renault Austral está 
dispoñible nunha versión 
de estética deportiva Esprit 
Alpine, a primeira vez que se 
utiliza nun vehículo da gama 
da marca gala. Este acaba-
do extrae o seu estilo único 
do ADN deportivo da mar-
ca Alpine, o buque insignia 
do Grupo.

O Austral Esprit Alpine ten 
un deseño aínda máis mar-
cado, realzado por unha 
nova cor de carrozaría, a 
Gris Lousa Satinado, espe-
cialmente desenvolvido para 
esta nova versión. Esta nova 
xeración de pintura, co seu 
acabado mate, é robusta e 
de fácil mantemento.

O seu estilo deportivo ven 
reforzado por unha grella e 
unha lama deportiva de cor 

gris sati- na-
do, lamias d e 
a l u m i n i o negras dia-
mantadas de vinte polgadas 
coa marca "Alpine", barras de 
teito de cor negra satinado e 
pezas decorativas que mar-
can o exterior do vehículo. 
As insignias laterais Esprit 
Alpine completan a dife-
renciación exterior desta 
versión. 

No interior, a versión 
Esprit Alpine ofrece acaba-
dos distintivos: costuras e 
ribetes azuis, tapizaría es-
pecial de Alcántara con te-
cido "twill" similar á fibra 
de carbono, volante de coi-
ro Nappa con insercións de 
Alcántara e costuras azul-
branco-vermello, pedais de 
aluminio e limiares de por-
ta estampados co logotipo 
"Alpine".

O equipamento de gama 
alta completa o atractivo 
desta versión.

Plataforma e motores

Este é o primeiro mode-
lo da gama Renault que se 
beneficia das vantaxes da 
nova xeración da platafor-
ma CMF-CD da Alianza. Esta 
plataforma completamente 
nova anuncia a transforma-
ción completa das marcas 
internacionais da Alianza 
nos segmentos compacto e 
premium.

O chasis do Austral está 
dispoñible en dúas versións: 
un eixo de torsión para os 
modelos con dúas rodas di-
rectrices e un eixo traseiro 
multibrazo para as versións 
equipadas con 4Control 
advanced con catro rodas 
directrices.

A versión de catro rodas 
directrices ten un radio de 
xiro de 10,1 metros. Isto sig-
nifica que o Austral é tan ma-
nexable na cidade como un 
coche urbano. Unha oferta 
única no segmento.

Conta cunha carrozaría 
ríxida, barras estabilizadoras 
reforzadas e un chasis lixei-
ro para ofrecer unha relación 
confort/eficiencia/compor-
tamento ao máis alto nivel 
do mercado.

Por outra banda, ofre-
ce unha gama de motori-
zacións innovadoras, con 
diferentes tecnoloxías de 
electrificación para cubrir 
todos os usos sen cambiar 
os hábitos: unha nova xera-
ción do sistema E-Tech híbri-
do nunha rede de 400 volts 
e que desenvolve ata 200cv, 
así como outro motor de 
gasolina: un Mild Hybrid 12 
volts de 140 e 160cv.

A motorización E-Tech 
híbrida que foi perfeccio-
nada para impulsar un vehí-
culo de segmento superior 
e xerar máis prestacións e 
pracer de condución, redu-
cindo ao mesmo tempo o 
consumo de combustible e 
as emisións de CO2. Conta 
cun novo motor de gasolina 
turboalimentado de 3 cilin-
dros e 1,2 litros de cilindrada, 

combinado cun motor eléc-
trico, unha batería de ións de 
litio de 1,7 kWh e 400 volts e 
unha transmisión automáti-
ca multimodo optimiza-
da de crabots. Deste xeito, 
o motor ten unha potencia 
combinada de ata 146 kW 
ou 200cv. Do mesmo xeito 
que na anterior xeración de 
motores E-Tech híbrido, to-
dos os arrinques realízan-
se en modo 100% eléctrico 
para proporcionar o pracer 
de condución dos vehículos 
electrificados, combinan-
do silencio e capacidade de 
resposta.

O primeiro nivel de hi-
bridación que se ofrece co 
Austral, o motor Mild Hybrid, 
baséase nun motor de gaso-
lina de catro cilindros de 1,3 
litros turboalimentado con 
inxección directa que xa está 
dispoñible en parte da gama 
Renault. Este motor está asis-
tido por un alternador de 
arrinque e unha batería de 
ións de litio de 12 volts. Está 
dispoñible cunha caixa de 
cambios automática X-Tronic 
en dous niveis de poten-
cia, 140cv e 160cv, e cunha 
transmisión manual de 6 ve-
locidades na versión de 140. 
Con este motor Mild Hybrid 
12volts de 160cv, o Austral 
conta cun par máximo de 
270 Nm dispoñible de 1.800 
a 3.500 rpm e un consumo 
combinado dende 6,2 l/100 
km, cunhas emisións de CO2 
a partir de 136 g/km (suxeito 
a homologación final).

Tecnoloxías de 
electrificación

A nova xeración da tec-
noloxía E-Tech inclúe, entre 

 O maleteiro 
ofrécese cun portón 
motorizado mans 
libres

 Os 
pasaxeiros traseiros 
gozan dun dos 
mellores espazos 
interiores da 
categoría
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outras, dúas innovacións 
técnicas. En primeiro lugar, 
a incorporación dun innova-
dor sistema de refrixeración, 
proporcionado polo sistema 
de aire acondicionado. En 
segundo lugar, optimizou-
se o número de combina-
cións posibles das distintas 
fontes de enerxía, pasando 
de 14 a 15.

Os dous tipos de moto-
res electrificados incorpo-
ran freada rexenerativa. No 
motor E-Tech híbrido, póde-
se activar á carta con catro 
niveis de freada rexenerati-
va seleccionables mediante 
as levas situadas detrás do 
volante.

O asistente de condución 
ecolóxica preditiva, unha 
función totalmente nova, 
axuda aos condutores para 
adoptar un estilo de condu-
ción máis ecolóxico mostran-
do un pictograma no cadro 
de mandos ou no head-up 

display que indica o momen-
to adecuado para levantar 
o acelerador ao achegarse 
a un evento concreto (cur-
va pronunciada, rotonda, lí-
mite de velocidade, peaxe, 

etc.). No motor E-Tech híbri-
do, esta función vai acompa-
ñada da "condución híbrida 
preditiva", que optimiza os 
desprazamentos en modo 
eléctrico.

MOTOR 
• CILINDRADA1.199 cc
• CILINDROS:4 en liña
• POTENCIA MÁXIMA: 

MOTOR DE 
COMBUSTIÓN: 130cv

• MOTORES ELÉCTRICOS: 
68 + 34cv

• TOTAL: 200cv
• PAR MÁXIMO: Motor de 

combustión: 205 Nm
• MOTOR ELÉCTRICO: 

205 + 50 Nm
• TOTAL: n.d.
ALIMENTACIÓN
• TIPO: Inxección directa. 

Turbo. Intercooler Máis 
motores eléctricos

TRANSMISIÓN
• CAIXA DE CAMBIOS: 

Automática sen embragues 
Múltiples velocidades

• TRACCIÓN: Dianteira
SUSPENSIÓN 
• DIANTEIRA: McPherson 

Resorte helicoidal 
Barra estabilizadora

• TRASEIRA: Paralelogramo 
deformable Resorte helicoidal 
Barra estabilizadora

FREOS
• DIANTEIROS: Discos 

ventilados
• TRASEIROS: Discos
DIMENSIÓNS
• LONXITUDE: 4.510 mm
• ANCHURA: 1.843 mm
• ALTURA : 1.644 mm
• DISTANCIA ENTRE 

EIXES: 2.667 mm
MALETEIRO
• VOLUME: 430-555-

1.525 litros
PESO
• PESO: 1.575 kg
• PRESTACIÓNS
• (DATOS DO FABRICANTE) 

VELOCIDADE MÁXIMA: 
175 km/h

• ACELERACIÓN 0-100 
KM/H: 8,4”

• EMISIÓNS
• EMISIÓNS DE CO2 

104 gr/km Euro 6
ETIQUETA ECO
• PREZO Unidade de 

probas 42.600 euros

Situarnos cómodos no posto do 
piloto é fácil, grazas á regulación do 
volante e dos axustes eléctricos do 
asento. O do copiloto tamén conta 
con este detalle. Ademais nada máis 
situarnos xa gravamos a configuración 
para que cada vez que vaiamos condu-
cilo estea ao noso gusto. Outro bo de-
talle nos asentos dianteiros é que cada 
vez que salgamos do coche os asentos 
botaranse un pouco cara atrás para saír 
máis comodamente, o mesmo sucede 
cando entramos.

O volante achatado pola parte su-
perior e inferior non foi precisamente 
do noso agrado, preferiámolo simple-
mente redondo, alo menos na parte 
superior.

Arrincamos e o Austral comeza a ro-
dar co motor eléctrico pero en canto le 
exixamos un pouco entra en funciona-
mento o propulsor de gasolina.

Este modelo non ten crítica algunha 
no comportamento dinámico. Temos 
catro modos de condución selecciona-
bles mediante o mando satélite do vo-
lante Multi-SENSE: Eco, Comfort, Sport 
e Perso (personalizable) que inciden na 
resposta do motor, a caixa de cambios 
e a dureza da dirección. A nosa sen-
sación foi que o Sport resulta ser un 
pouco máis vivo, pero co Comfort xa 
sentimos moi a gusto. Probablemente 
a maioría dos seus propietarios usarán 
este modo.

O que tenta prevalecer en todo 
momento neste Renault Asutral é o 
confort e a seguridade ao volante. A 
suspensión reacciona con refinamento. 
Pola súa banda, a rodadura, está moi 
ben filtrada en liñas xerais, transmitin-
do algo máis de ruído en canto o asfal-
to está rugoso ou en malas condicións.

Un detalle que lle diferencia do res-
to de híbridos é que contamos con ata 
catro niveis de retención nas fases de 

freada que se xestionan mediante as 
levas situadas tras o volante. Nos tres 
primeiros non hai demasiada inciden-
cia pero no cuarto xa si poderemos 
realizar unha condución case dun só 
pedal. Por certo, este sistema provo-
ca que o tacto do pedal do freo sexa 
demasiado artificial, cunha primeira 
parte do percorrido case nula e unha 
segundo de maior incidencia.

En canto ao que menos nos gustou, 
sen dúbida, é o pouco emocional que 
resulta ao conducilo. Para ter dous-
centos cabalos de potencia espera-
bamos unha resposta máis enérxica. 
Ao que hai que sumar o tacto pouco 
preciso da dirección e os freos. A ver-
sión esprit Alpine (a da nosa unida-
de de probas), que vén ser o acabado 
máis alto da gama, ten un aspecto de-
portivo que queda, simplemente, en 
algo estético.

No referente a consumos, a mellor 
cifra que conseguimos despois de per-
correr distintas rutas foi de 6,3 litros 
aos cen quilómetros, neste caso uti-
lizando o modo Comfort e a unha ve-
locidade media moderada.

A
RRIN
CAMOS !

 É de 
subliñar o seu bo 
comportamento 
dinámico
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Jun Takahashi asina o Aygo 
X Cross Undercover

O inconformismo 
e a ruptura cos es-
tereotipos está no 

corazón do éxito mundial 
do deseñador de moda xa-
ponés Jun Takahashi e a súa 
marca Undercover. Toyota 
apostou por el para renovar 
o Aygo X Cross. “Foi a miña 
primeira experiencia traba-
llando cun automóbil, e dado 
que Toyota é unha marca xa-
ponesa tan prestixiosa e in-
novadora, tivo para min un 
profundo significado emo-
cional”, conta o deseñador.

A colaboración presen-
touse coincidindo co desfi-
le de Undercover na Semana 
da Moda de París. O Aygo X 
Cross de Takahashi presen-
ta un deseño que sintetiza 
o seu estilo, entre o punk e 
a alta costura. No concreto, 
Takahashi transformou a ca-
rrozaría de cinco portas nun 
estilo crossover, introducindo 

unha exclusiva cor gris bitón 
para a carrozaría, toques de 
vermello coral nos pneumá-
tico, e no interior, uns novos 
asentos especiais e alfom-
bras cun patrón monogra-
ma. No teito, uns adhesivos 
que enmarcan o carácter do 
experimento ‘Chaos/Balance’ 
achegando a Europa a filoso-
fía oriental xaponesa.

“Sabiamos que Undercover 
podía fortalecer aínda máis 
o carácter do Aygo X Cross 
e tiñamos ganas de explo-
rar como podía traducirse a 
linguaxe da moda no desen-
volvemento dun automóbil... 
Jun ensinounos formas no-
vas de percibir a cor, así como 
ideas sobre como aproveitar 
os detalles cotiáns para me-
llorar experiencias e emo-
cións”, explica Tadao Mori, 
Responsable de Deseño de 
Toyota Motor Europe.

Éxito dos Iveco Bus eléctricos en Lyon
No proceso global 

de cambio de para-
digma na mobilida-

de urbana, a cidade francesa 
de Lyon avanza a máis velo-
cidade que as cidades gale-
gas, podendo xa comezar 
a amosar resultados. A súa 
empresa de transporte pú-
blico, SYTRAL Mobilités, ope-
ra dende o 2021 cunha frota 
de trece autobuses urbanos 
de Iveco Bus totalmente 
eléctricos.

A alianza entre a cidade 
de Lyon e Iveco foi máis aló 
da compra dos autobuses 
eléctricos, engadindo unha 
solución global de mobilida-
de eléctrica pola que Iveco 
Bus ofrece unha gama de 
servizos que inclúen o sub-
ministro e a instalación de 
sistemas de carga e un plan 
de mantemento integral. O 
plan de mantemento terá 
dous anos de duración e 

inclúe tamén a supervisión e 
o mantemento dos trece au-
tobuses, así como a supervi-
sión da carga dos vehículos 
no depósito e o mantemento 
dos sistemas de carga insta-
lados por Iveco Bus.

A alianza, fundamenta-
da na transición enerxética 
e os problemas para a mo-
bilidade asociados nas ci-
dades, suma tanto para a 
cidade como para a empresa. 
Marco Franza, Global Head 
of Bus Customer Service de 
Iveco, declarou "Esta frutífe-
ra colaboración con SYTRAL 
Mobilités está a propor-
cionarnos unha valiosa ex-
periencia que poderemos 
aplicar ao desenvolvemento 
de servizos a medida simila-
res para clientes de distin-
tos mercados". Sería posible 
algo así entre algunha cidade 
e empresa galega?

Acabado Extreme para os Dacia
No Salón do 

Automóbil de 
Bruxelas do 2023, 

Dacia presentou en primi-
cia o novo nivel de acabado 
Extreme para o Spring, un dos 
seus coches de referencia. En 
palabras da compañía, o aca-
bado Extreme representa 
unha maneira de vivir novas 
aventuras, reforzando o seu 
atractivo tanto para conducir 
en solitario como acompaña-
do (de ata sete persoas a bor-
do) dende a seguridade que 
ofrece un compañeiro de ca-
tro rodas robusto e resistente. 
Os outros tres modelos estre-
la da marca tamén incorporan 
xa este acabado nas súas res-
pectivas gamas. Desta manei-
ra Extreme vén coroar a gama 

Sandero Stepway e substi-
túe de maneira permanente 
á serie limitada Extreme, en 
Jogger e Duster.

Co lanzamento do acaba-
do Extreme, Dacia tamén es-
treou o novo motor Electric 65 

(65cv/48 kW) dispoñible por 
agora só con Spring Extreme. 
Esta nova motorización, aso-
ciada a un novo redutor es-
pecífico proporciona máis 
aceleración e reprís nun amplo 
rango de uso para un maior 

pracer de condución. Con este 
novo motor Electric 65, Spring 
Extreme ofrece unha autono-
mía de 220 km en ciclo WLTP 
Mixto (305 km en ciclo WLTP 
Urbano).

Novas 21



Diabolicamente divertida

MV Agusta Brutale 1000 RR

■ XOSE ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

www.moTospruebas.com

motos@motospruebas.com

Nos seus últimos 
anos, o lendario Claudio 
Castiglioni e o seu irmán 
Gianfranco estaban com-
pletamente namorados 
da marca MV Agusta, das 
motos MV Agusta... e, por 
suposto, do seu equipo de 
competición. Ao facerse 
cargo da marca, a familia 
Castiglioni decidiu non só 
recuperar os días de glo-
ria da empresa, senón con-
vertela nunha especie de 
Ferrari das motos.

Claudio recorreu ao es-
tudo de deseño de Ferrari 
Engineering (o estudo de 
deseño é esencialmente 
unha oficina encargada 
non só do desenvolve-
mento de compoñentes, 
senón tamén da creación 
do deseño exterior). A peti-
ción súa, desenvolveron un 
motor de catro cilindros en 
liña de 750cc máis avanza-
do, deseñado para resuci-
tar a MV Agusta. O mestre 
Massimo Tamburini tivo 
entón que crear sobre a 
súa base a superbike máis 
elegante de todos os tem-
pos. E fíxoo, practicamen-
te dende cero, creando a 

MV Agusta F4 750, que de-
butou no EICMA de 1997 
e simplemente eclipsou a 
outras motos deportivas 
pola súa elegancia.

Potencia e fiabilidade

Con todo, “Ao César o 
que é do César”. A enxe-
ñería Ferrari, hai que ad-
mitilo, non se enfrontou 
demasiado ben ás tecno-
loxías das motos. A poten-
cia extraída do seu motor 
de carreira curta (73,8 mm 
de diámetro e 45,7 mm de 
carreira) era tan modesta 
mesmo para os estándares 
de entón, que tiveron que 

entregar os modelos de 
traballo á división de com-
petición de Ducati (marca 
que tamén era propieda-
de de Castiglioni no Grupo 
Cagiva naquela época) 
para que os especialistas 
en motores de motocicle-
tas intentasen extraerlles 
algo máis de potencia para 
adaptalos á lenda.

A F4 750 de produción 
que viu a luz en 1999 des-
envolvía 126cv no seu pun-
to álxido. A beleza única do 
deseño de Massimo levou a 
Claudio Castiglioni a produ-
cir todo o lote en edicións 
limitadas, empezando pola 
Serie Ouro.

 22



Cando a onda inicial de 
entusiasmo pasou e o mer-
cado arrefriouse, cunhas ci-
fras de vendas aínda baixas, 
sen chegar nunca ás 300 
unidades anuais, Massimo 
Tamburini, o máis prestixio-
so deseñador de motoci-
cletas do momento recibiu 
o encargo de crear a MV 
Agusta Brutale 750, unha 
versión naked da F4, con-
siderada por moitos como 
unha opción máis atractiva. 
Tamén foi recibida con en-
tusiasmo, pero as vendas da 
F4 e a Brutale nunca recu-
peraron o investimento, xa 
que o motor demostrara a 
súa curta vida e MV Agusta 

era un fabricante pouco fia-
ble incapaz de facer fronte 
ao servizo posvenda.

En 2005, o motor da F4 
aumentouse a 998cc (diá-
metro do pistón de 76 mm 
e carreira de 55 -166cv-). 
No bastidor daBrutale non 
cabía o motor de litro máis 
alto da F4.

Esta cuestión non se re-
solveu ata 2007, modifican-
do o bastidor da MV Agusta 
Brutale para adaptalo o 
motor da F4 cunha poten-
cia de 154cv, aínda que se-
guían tendo problemas de 
lubricación e refrixeración.

O intento máis recen-
te de mellorar o motor foi 

en 2011, cando os técnicos 
de MV conseguiron algo 
insólito, máis de 200cv de 
potencia. Foi nese preciso 
momento cando o enxeñei-
ro xefe do proxecto, Brian 
Gillen, dirixiu persoalmen-
te o redeseño, arranxou o 
sistema de refrixeración e 
lubricación e transformou 
o problema no magnífi-
co motor no que se basea 
a nova MV Agusta Brutale 
1000 RR.

A máis bela

A MV Agusta Brutale 
1000 RR deuse a coñecer no 
EICMA 2018, onde o público 
elixiuna como a moto máis 
bela do Salón de Milán. O 
agresivo deseño de Adrian 
Morton incorpora toques 
extraterrestres aquí e alá, 
toques perfectamente equi-
librados e que combinan á 
perfección co resto de ele-
mentos de deseño, tecno-
loxía e electrónica.

A pesar de pertencer á ca-
tegoría HiperNaked, a Brutale 
1000 RR está equipada con 
elementos aerodinámicos 
deseñados para garantir a 
eficiencia e o confort do pi-
loto. O principal efecto pro-
porciónano os aleróns, que 
crean unha importante car-
ga aerodinámica a velocida-
des superiores a 160 km/h.

Características técnicas

Unha brillante pantalla 
TFT de cinco polgadas, o 
corazón da electrónica de a 
bordo, mostra un cadro de 
mandos dixital a toda cor 
e permite acceder a diver-
sos axustes para personali-
zar a moto ao teu gusto. Os 
botóns de control están si-
tuados na consola esquer-
da e pódese conectar un 
smartphone con Bluetooth 
á pantalla. O control de cru-
ceiro activo vén de serie, 
mentres que a aplicación 
MV Ride no smartphone 
fai que os axustes dixitais 
(incluídos os modos de 
control de tracción e ABS) 
sexan moito máis sinxelos. 
Por último, a nova pantalla 

tamén ofrece un modo de 
navegación.

A nova estrutura do bas-
tidor mantén o deseño clá-
sico, un berce de tubos de 
aceiro ao redor da sección 
dianteira do motor fixa a 
xeometría do tren dianteiro 
e, a continuación, a estrutu-
ra tubular únese ás "morda-
zas" de aluminio macizo que 
abarcan a sección traseira 
do motor e aloxan o eixo do 
basculante monobrazo. Non 
hai nada radicalmente novo 
no deseño do bastidor, pero 
unha exhaustiva investiga-
ción deu como resultado 
unha xeometría de direc-
ción e unha distribución do 
peso óptimas. O ángulo de 
saída da dirección é duns 
moi deportivos 23,3 graos.

Unha distancia entre eixos 
compacta de 141 centíme-
tros e o uso extensivo de 
aliaxes lixeiras e materiais 
compostos garanten que a 
MV Agusta Brutale 1000 RR 
pese 186 kg, o 52% dos cales 
proceden do tren dianteiro. 
O asento, a unha altura de 
845 mm, non é demasia-
do baixo, pero a súa estrei-
ta forma na parte dianteira 
facilita alcanzar o chan cos 
dous pés.

Como xa mencionei, as 
suspensións incorpora 
compoñentes de suspen-
sión Öhlins de gama alta 
con compresión e extensión 
controlados dixitalmente, 
unha pinza NIX EC con ba-
rras de 43 mm cun xogo 
completo de axustes e un 
amortecedor traseiro TTX 
EC. Dúas pinzas de freo ra-
diais monobloque Brembo 
Stylema Cornering e ABS 
Continental con modo de 
competición móntanse 
nos discos dianteiros de 
320 mm. As rodas teñen un 

 Flipei co 
impresionante 
empurre do motor 
de un litro, a 
entrega de potencia 
é descomunal
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tamaño de 120/70-17 diante 
e 200/55-17 detrás.

O motor de 998cc com-
pletamente redeseñado 
con dobre árbore de le-
vas na cabeza produce uns 
magníficos 208cv a 13.000 
rpm. Igualmente impor-
tante, o par máximo de 
116 Nm alcánzase a 11.000 
rpm, e unha potente e sua-
ve banda de par comeza a 
3.500 rpm.

Este propulsor é famoso 
pola súa disposición radial 
das válvulas e a súa cámara 
de combustión semiesféri-
ca para unha termodinámi-
ca superior. As válvulas e 
bielas de titanio reducen as 
perdas de enerxía por iner-
cia e prestouse gran aten-
ción ás perdas por fricción. 
Desenvolvéronse novas ár-
bores de levas xunto con 
portos de admisión de alto 
rendemento, e as cámaras 
de combustión fabricáron-
se cunha fresadora láser 
para conseguir un acaba-
do limpo e preciso.

Para aumentar a potencia 
do motor cada cilindro res-
pira a través dunha tobeira 
de dúas tomas de admisión 
de diferente lonxitude e o 
combustible subminístrase 
a través de dous inxectores 
Mikuni (xusto debaixo das 
válvulas) e Magneti Marelli 
(na parte superior).

O motor está controlado 
pola nova ECU EM2.0 alta-
mente funcional con ca-
tro modos de condución 
(Sport, Race, Rain, Custom) 

combina- d o s 
cun dis- positivo de 
medición de inercia IMU de 
seis eixos necesario para o 
control de tracción de oito 
velocidades. O control de 
caballito aumenta a segu-
ridade do piloto ao con-
trolar o diferencial entre as 
velocidades angulares de 
ambas as rodas. O paque-
te electrónico de a bordo é 
significativamente máis efi-
ciente que en calquera mo-
delo anterior de MV Agusta, 
ofrecendo unha dinámica 
de chasis á altura da capa-
cidade de resposta do seu 
potente motor.

A velocidade máxima 
rolda o 299 km/h, o avan-
zadísimo conxunto de 
compoñentes electrónicos 
garante que mesmo un pi-
loto de nivel intermedio 
poida manexar facilmente 
toda esta potencia.

Arrincamos!

A posición de condución 
é moi cómoda, todo está no 
seu sitio, o corpo un pouco 
inclinado cara adiante en 
modo moto deportiva, está 
ergonomicamente moi ben 
equilibrada, os puños teñen 
a altura e anchura perfectas 
para un control total a cal-
quera velocidade, o asen-
to e os repousapés están á 
distancia perfecta e afas-
te á moto moi rapidamen-
te. Todos o compoñentes 
da parte ciclo son de altí-
sima calidade e tanto os 

freos como as suspensións 
transmítennos confianza e 
seguridade

Unha acústica atronadora 
aínda que non moi escan-
dalosa advírtenos do diaño 
que se esconde debaixo do 
asento.

Saín con esta moto dende 
Pontevedra, dirección a Vigo, 
nos primeiros quilómetros 
flipei co impresionante em-
purre deste motor de un li-
tro, a entrega de potencia é 
descomunal, grazas a todos 
os seus controis electróni-
cos a moto é moi previsible 
e segura. A verdade é que re-
sulta curioso rodar con esta 

italiana por estrada, é como 
ir montado sobre un explosi-
vo. Desgraciadamente teño 
o mal costume de buscar os 
límites de todo o que pro-
bo; esta moto pode rodar 
discretamente a baixa velo-
cidade e nun segundo trans-
formarse nunha máquina 
diabólica con aceleracións 
descomunais.

Os freos son tan bestiais 
como o resto da moto, con-
seguindo deceleracións in-
mediatas cunha leve presión 
sobre a súa maneta e pedal 
de freo.

Na estrada, a nova MV 
Agusta Brutale 1000 RR 
ofrece un manexo sober-
bio, desenvólvese con faci-
lidade en curvas pechadas e 
reacciona ao contramanillar 
cunha precisión milimétrica. 
O motor é suave e respon-
de sen esforzo a partir das 
2.000 rpm, mesmo en cur-
vas pechadas e sen esforzo 
en cuarta velocidade, a en-
trega de potencia contróla-
se facilmente.

A MV Agusta Brutale 1000 
RR está magnificamente 
acabada e marabillosamen-
te equilibrada, cun tacto ex-
tremadamente sólido, unha 
construción moi axustada e 
un axuste moi preciso, o seu 
comportamento é excelen-
te a altas velocidades. Todas 
esas calidades por un prezo 
de 36.950 euros.

A aerodinámica, a pesar da 
falta dun deflector de vento, 
proporciona unha boa pro-
tección mesmo a velocida-
des de estrada prohibitivas.

Unha moto extrema que 
me encantou probar, sen-
tareime nun café para ob-
servar a súa beleza mentres 
me tomo algo que diminúa 
o meu ritmo cardíaco.

Rodar con esta italiana por estrada é como ir montado sobre un explosivo

A aerodinámica, a pesar da falta dun deflector de vento, proporciona unha boa protección mesmo
 a velocidades de estrada prohibitivas

 Os freos 
son bestiais, 
conseguindo 
deceleracións 
inmediatas cunha 
leve presión sobre 
a maneta e o pedal 
do freo
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SEGURO
Terceiros con asistencia en estrada 
e seguro de condutor: 285 €/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: 320 €
Cambio de pneumáticos: 
cada 10.000 km
Prezo aproximado: 450 €
É posible, que os períodos de 
mantemento que recomendo 
nesta sección, non coincidan cos 
recomendados pola marca en 
moitas ocasións. Considero que 
son os ideais para manter a túa 
moto en perfectas condicións

MOTOR E TRANSMISIÓN
• CILINDRADA: 998cc
• TIPO: 4 tempos
• DISPOSICIÓN: en liña
• DISTRIBUCIÓN: DOHC
• CILINDROS: 4
• VÁLVULAS POR 

CILINDRO: 4
• ALIMENTACIÓN: 

inxección electrónica 
secuencial Multipunto

• REFRIXERACIÓN: líquida
• COMPRESIÓN: 13,4:1
• POTENCIA: 208cv 

a 13.000 rpm
• PAR MÁXIMO: 116,5 

Nm a 11.000 rpm
• COMBUSTIBLE: gasolina 

sen chumbo 95/98
• NORMATIVA 

ANTICONTAMINACIÓN: 
Euro 5

• EMISIÓNS CO2: 158 gr/km
• LIMITACIÓN: non
• ACESO: electrónico 

Magneti Marelli IAW 5SM
• BATERÍA: 12 volts
• TRANSMISIÓN 

SECUNDARIA: cadea
• EMBRAGUE: 

multidisco húmido
• ACCIONAMENTO: hidráulico
• NÚMERO DE 

MARCHAS: seis
• TIPO DE CHASIS: 

tubular de aceiro CrMo
• 
SUSPENSIÓNS
• DIANTEIRA: pinza investida 

(Marzocchi/Öhlins)
• DIÁMETRO DE 

BARRAS: 50 mm
• PERCORRIDO: 120 mm
• REGULACIÓNS: precarga, 

compresión e extensión
• TRASEIRA: basculante 

monobrazo de aluminio
• TIPO: monoamortecedor 

con botella de gas
• PERCORRIDO: 120 mm
• REGULACIÓNS: compresión, 

extensión e precarga
• 
FREOS
• DIANTEIRO: Brembo 

Stylema, 2 discos 
flotantes (320 mm)

• PINZA: monobloque 
radial de 4 pistóns

• MARCA DA BOMBA: 
Brembo radial

• TRASEIRO: disco (210 mm)
• PINZA: 2 pistóns
• MARCA DA BOMBA: 

Brembo

• RODAS
• DIANTEIRA: lamia 

17" (aluminio)
• TRASEIRA: lamia 

17" (aluminio)

• DIMENSIÓNS E PESO
• LONXITUDE: 2.080 mm
• ANCHO: 805 mm
• DISTANCIA ENTRE 

EIXOS: 1.415 mm
• ALTURA DE ASENTO: 

845 mm
• AVANCE: 97 mm
• CAPACIDADE DO 

DEPÓSITO: 16 litros
• Peso en seco: 186 kg

• CONSUMO E PRESTACIÓNS
• CONSUMO: 6.8 l/100km
• VELOCIDADE: 300 Km/h

• EQUIPAMENTO
• Inmovilizador eléctrico
• Arrinque eléctrico
• Regulación de 

maneta de freo
• Regulación de maneta 

de embrague
• Amortecedor de dirección
• Pata de cabra
• Instrumentación
• Contarrevolucións
• Cronómetro
• Reloxo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Luz sobre réxime
• Indicador de marcha 

engrenada
• Testemuña de reserva
• Plataforma inercial IMU
• ABS Cornering
• Control de tracción
• Modos de motor
• Selector intervención 

control tracción
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■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos

Actualmente o grupo 
Toyota traballa para lograr os 
ambiciosos obxectivos de sus-
tentabilidade que a compañía 
fixou para 2050, que inclúen a 
neutralidade en emisións de 
carbono á atmosfera, o uso 
sostible da auga e as mate-
rias primas, contribuír a unha 
sociedade que utilice a reci-
claxe e que viva en harmonía 
coa natureza.

En Galicia o Grupo Breogán 
dende os seus inicios, hai máis 
de 25 anos, apostou por unha 
mobilidade máis sostible en 
todas as marcas que repre-
senta. En especial, as marcas 
do grupo Toyota (Toyota e 
Lexus) que xa dende o século 
pasado comezaron a impul-
sar os vehículos electrificados, 
como unha solución para con-
seguir mellorar o impacto dos 
automóbiles sobre o medio 
natural.

Tal e como explica o lema 
global Let’s Go Beyond Zero 
(vaiamos máis aló de cero), 
trátase de conseguir un im-
pacto positivo no planeta 
máis aló mesmo das cero emi-
sións, de forma que as novas 
xeracións se atopen cun pla-
neta mellor.

Dentro desta estratexia 
de mellorar a sustentabi-
lidade existe un elemento 

chave, cada vez mellor defini-
do como combustible alterna-
tivo: o hidróxeno verde.

Por que hidróxeno?

O hidróxeno verde con-
ta cunha serie de vantaxes 
como:

• Ao empregar enerxía re-
novable na súa produción 
non xera ningún tipo de emi-
sión de carbono, nin na súa 
fabricación nin no seu uso 
posterior.

• O seu emprego en pilas 
de combustible para produ-
cir electricidade consegue 
rendementos dous e tres ve-
ces superiores aos motores 
tradicionais de combustión.

• A súa única emisión, ao 
utilizar pilas de combustible, 
é auga.

• É doado de almacenar e 
transportar, o que nos permi-
te aproveitar ao máximo o po-
tencial das fontes de enerxía 
renovables.

• Podemos afirmar que é 
inesgotable, ao poder utilizar 
a auga do mar e a enerxía so-
lar para fabricalo.

Dende a última década, o 
hidróxeno converteuse nun 
medio crible e prevalente de 
impulsar vehículos e así o de-
mostra Toyota co Mirai. Este 
pioneiro vehículo eléctrico 
de pila de combustible de hi-
dróxeno non é un prototipo, 

é xa unha realidade na que 
Grupo Breogán cre e apos-
ta firmemente, por iso conta 
xa con tres unidades (de pri-
meira e segunda xeración) do 
Mirai nas súas instalacións de 
Breogán Motor. Nelas convi-
ven as dúas xeracións do 
Mirai, ambas unidas polo soño 
de lograr unha sociedade libre 
de carbono, pero nas que ato-
pamos algunhas diferenzas, 
tras a profunda revisión que 
o fabricante nipón lle deu ao 
modelo en 2020.

Así, no novo Mirai, o seu 
motor eléctrico xa non vai 
situado diante, senón de-
trás, ademais non é tracción 
dianteira, senón propulsión 
traseira. O primeiro Mirai era 
un desenvolvemento único, 
o Mirai de segunda xeración 
é un modelo da plataforma 

GA-L, como os Lexus LS ou LC. 
A autonomía para este novo 
Mirai aumentou, de 500 a 650 
quilómetros.

A arquitectura do Mirai 
2020 cambiouse por comple-
to. Os ocupantes dianteiros xa 
non van sentados sobre a pila 
que combustible, que agora 
se aloxa baixo o capó dian-
teiro. Máis habitabilidade, a 
pesar da menor altura, o pro-
pulsor tampouco vai na parte 
dianteira, nin a batería ocupa 
o maleteiro. Tamén pasa a ter 
cinco prazas en lugar de catro.

O Mirai é un híbrido, pois 
incorpora tamén unha ba-
tería que actúa como apoio 
á pila de combustible. 
Concretamente o Mirai de se-
gunda xeración pasou a usar 
unha batería de ións de litio, 
cun peso de 44,6 quilogra-
mos. Igual que antes, a bate-
ría do Mirai vai refrixerada con 
aire tomado do habitáculo.

O que o Mirai 2020 cede 
en enerxía, aumenta en po-
tencia. Traballa a unha volta-
xe superior, de 310 volts en 
lugar de 244,8, por iso a po-
tencia coa que pode apoiar á 
pila de combustible é un vin-
te por cento maior. A poten-
cia deste novo Mirai é de 134 
kW (182cv),

O Toyota Mirai funciona gra-
zas á reacción do hidróxeno e 
o osíxeno na súa pila de com-
bustible, onde se xera a elec-
tricidade que move o motor 
eléctrico e impulsa o vehícu-
lo. Esta electricidade prodú-
cese a medida que o coche a 
necesita.

O hidróxeno verde na automoción
O grupo Toyota é un referente

O novo Mirai no concesionario oficial Toyota na Coruña.

José Ramón Ferreiro, director xeral de Grupo Breogán, móstranos o Mirai de primeira xeración.

Hidróxeno26
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Os dous elementos funda-
mentais no sistema de pro-
pulsión dun coche son unha 
reserva de enerxía e un mé-
todo para convertela en 
movemento. Na era da elec-
tromobilidade, iso equivale 
a unha batería e un motor. 
Con todo, esa non é a úni-
ca maneira de utilizar ener-
xía eléctrica para impulsar 
un vehículo. Hai outra posi-
bilidade: crear con ela car-
burante para un motor de 
combustión.

Aínda que a propulsión 
eléctrica con batería vai-
se estender, iso non exclúe 
aos motores de combustión. 
Actualmente hai unha frota 
de 1.300 millóns de coches 
circulado en todo o mun-
do e esa cifra non parece 
que vaia diminuír nas dúas 
próximas décadas. En todo 
caso, non será doado subs-
tituír a combustión en sec-
tores como a aviación ou en 
usos específicos, dende gru-
pos electróxenos de respal-
do en hospitais ata bombas 
en vehículos antiincendios.

Por esa razón Porsche está 
a levar a cabo iniciativas 
para o desenvolvemento 
da produción de carburan-
tes sintéticos ou e-fuels. En 
2022 Porsche investiu 75 
millóns de dólares en HIF 
Global LLC, un grupo de 
empresas que desenvolven 
proxectos internacionais 
para instalar plantas de pro-
dución de combustibles sin-
téticos. Entre eses proxectos 
está a planta de Haru Oni en 
Punta Areas (Chile).

Aire e auga

Un dos dous elementos 
principais que se empregan 
en Haru Oni é o aire. A plan-
ta aproveita as excepcionais 
características da súa loca-
lización para facer uso da 
enerxía eólica. O vento na 
provincia de Magallanes 
(sur de Chile) é intenso e 
sopra sempre na mesma di-
rección. Para a planta de de-
mostración hai unha turbina 

de Siemens Gamesa, con 
3,4 MW. Na seguinte fase, 
o parque eólico ampliara-
se a uns 280 MW e, cando 
alcance unha escala indus-
trial, multiplicará por cen 
esa potencia.

O outro elemento esencial 
é a auga. Con electricidade 
así obtida sepárase o hidró-
xeno e o osíxeno que con-
tén. É un método inverso ao 
dunha pila de combustible, 
onde a combinación de hi-
dróxeno e osíxeno produce 
electricidade e auga. Lévase 
a cabo mediante a mesma 
tecnoloxía: unha membra-
na de intercambio de pro-
tóns é permeable a esas 
partículas pero hermética 
para os gases e electróns. 
É dicir, a membrana actúa 
como un illante eléctrico 
entre o ánodo e o cátodo e, 
ao mesmo tempo, separa o 
hidróxeno e o osíxeno para 
que non se recombinen. É 
un proceso relativamente 
simple e eficiente, de baixo 
mantemento e que non 
require a adición doutras 
substancias.

No seguinte paso volve in-
tervir o aire: hai que extraer 
del o CO2. Uns equipos de 
captura directa de Global 
Thermostats teñen monóli-
tos cerámicos que, median-
te absorbentes químicos, 
actúan como esponxas de 
CO2. Posteriormente recó-
llese ese gas con vapor de 
auga a baixa temperatura.

Con hidróxeno por unha 
banda e dióxido de carbo-
no por outra, xa é posible 
fabricar un hidrocarburo. 
Combínanse para formar 
primeiro o chamado gas de 
síntese ou sintegás e, tras 
pasar por un catalizador, 
convértese en metanol. Ou, 
máis concretamente, e-me-
tanol, xa que provén dunha 
fonte de enerxía renovable 
e de materias primas non fó-
siles: auga e aire. Unha vez 
que se ten ese hidrocarburo, 
pódese converter noutros, 
como gasolina sintética. No 
caso da planta de Haru Oni 
emprégase un proceso de 
conversión de ExxonMobil.

Ao queimar este carbu-
rante non se engade CO₂ 
á atmosfera, precisamen-
te porque se utiliza o que 
anteriormente estaba nela. 
Ademais, ao non ser de na-
tureza fósil, carece doutros 
elementos indesexables, 
como o xofre que é nece-
sario retirar da gasolina ou 
o gasóleo, un proceso cun 
custo enerxético.

Aplicacións reais

A gasolina sintética pro-
ducida desta maneira pó-
dese usar directamente nun 
motor de combustión ou 
combinala coa de orixe fó-
sil en calquera proporción. 
Isto último facilitará a súa 
difusión. En calquera caso, 
non será preciso realizar 
grandes investimentos para 
crear unha infraestrutura de 
abastecemento, posto que 
a xa existente pode realizar 
esa función.

En 2021, Porsche e 
ExxonMobil probaron avan-
zados carburantes de ori-
xe biolóxica en coches de 
competición. Un carburan-
te biolóxico tamén pode 
ser sintético; a diferenza 
cun e-fuel é que a mate-
ria prima para producilo é 
vexetal (biomasa). En 2022, 
Porsche empregou biocar-
burantes na Supercup co 
911 GT3 Cup.

Na Porsche Supercup 
2023 os vehículos come-
zarán a funcionar co e-
fuel producido polo socio 
de Porsche, HIF Global, en 
Chile.

O futuro segundo 
Porsche

Oliver Blume, presidente 
do Consello de Dirección 
de Porsche AG, cre que os 
e-fuels son un complemen-
to aos vehículos eléctricos 
na mobilidade do futu-
ro. Por tanto, considera un 
erro prohibir tecnoloxías 
como os motores de com-
bustión, se poden funcionar 
con carburante que non en-
gada CO2 á atmosfera: “Os 
combustibles sintéticos son 
unha solución complemen-
taria e eficaz á electromobi-
lidade, xa que permiten que 
todos estes automóbiles 
con motor de combustión 
tamén desempeñen un pa-
pel na redución de CO₂. Os 
propulsores de combustión 
poden funcionar con e-fuels 
cunhas emisións de carbo-
no practicamente neutras”.

Michael Steiner, membro 
do Consello de Dirección 
de Porsche AG como res-
ponsable de Investigación e 
Desenvolvemento, destaca 
ese papel de ponte dos car-
burantes sintéticos mentres 
medra a difusión dos vehí-
culos eléctricos con bate-
ría: “os e-fuels son un bo 
complemento para a nosa 
estratexia de sistemas de 
propulsión, xa que permiten 
aos clientes conducir auto-
móbiles con motores de 
combustión convencionais, 
así como híbridos enchufa-
bles, con emisións significa-
tivamente máis baixas”.

E-fuels, a proposta de Porsche
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Que converte unha can-
ción, unha película ou un co-
che nun clásico? Que tecla 
toca a publicidade cando se 
volve mítica? Son algunhas 
das preguntas ao ar neste 
novo Retrovisor que conme-
mora o 55 aniversario do 
Opel GT, un coche que deu a 
luz no fascinante 1968, fican-
do na historia da industria au-
tomobilística europea e a súa 
publicidade.

Nacemento dun clásico

Para ser exactos, a carreira 
do Opel GT non comezou hai 
55 anos, senón hai xa 58- can-
do, por sorpresa para todo o 
mundo, Opel presentou o ae-
rodinámico deportivo bipraza 

no Salón Internacional (IAA) 
de Frankfurt en 1965. Coa súa 
afiada carrozaría e un longo 
capó con faros retráctiles, 
que rotaban ao redor do seu 
eixo lonxitudinal, e unha tra-
seira en vertical, o coche foi 
algo nunca visto nun fabri-
cante europeo. Dende o co-
mezo, e ollo a comparación, 
o Opel GT asociouse á “forma 
de botella da Coca-Cola”, un 
dos máis suxerentes modelos 
da historia do deseño.

Nese cambio para o dese-
ño de automóbiles en 
Europa, Opel describiu o 
“Experimental GT” -de facto, 
o primeiro coche de concep-
to dun fabricante alemán- 
como un estudo de deseño 
de altas prestacións. O seu pai 
creativo foi o alemán Erhard 
Schnell e o seu equipo o 

novo “Estudo de Deseño” de 
Rüsselsheim, o primeiro cen-
tro de deseño dunha marca 
europea.

Erhard Schnell lembra que 
o proceso de desenvolve-
mento do GT foi un gran se-
gredo: “Ao comezo era só un 
proxecto de estilo. O meu 
xefe non lle dixo nada á di-
rección de Opel. Mais cando 
o coche estaba practicamen-
te rematado non puido evi-
tar informarlles. No primeiro 
momento estabamos moi 
preocupados, pero podedes 
imaxinar o entusiasmo can-
do a dirección da compañía 
comezou a aplaudir de forma 
espontánea!”.

A valentía do “Estudo de 
Deseño” de Rüsselsheim 
foi recompensada no Salón 
Internacional do Automóbil 

(IAA) de Frankfurt de 1965, 
onde tanto os medios de co-
municación como o público 
deron unha impresionante 
acollida ao GT. Ninguén agar-
daba un coche tan deportivo 
de Opel e o mercado come-
zou a agardar por el. Como 
resultado, seis anos despois 
dos primeiros bosquexos e 
tres dende que a dirección 
dese “luz verde” ao proxecto, 
o GT pasou a ser un coche de 
produción. 

Cooperación 
franco-alemá

O primeiro Opel GT saíu 
das liñas de produción en 
1968, sendo un primeiro 
exemplo contemporáneo 
da cooperación industrial 
franco-alemá da Europa que 
comezaba a nacer. Grazas a 
algúns proxectos conxun-
tos anteriores, os carroceiros 
de Chausson e Brissoneau & 
Lotz xa eran uns socios fia-
bles para a marca xermana. 
A compañía francesa ocupa-
ríase dos traballos de estam-
pación, soldadura, pintura e 
equipamento interior do GT, 
antes de mandar de novo 
os coches a Rüsselsheim 
para axustar finalmente as 
suspensións, freos, motor e 
transmisión.

Os propietarios do Opel 
GT podían elixir entre dous 
motores –un 1.1 litros de ca-
pacidade cúbica e 60cv que 
procedía do Kadett e un 1.9 
litros de 90cv que viña do 
Rekord. O GT 1900 foi moi 
popular dende o principio. 

O Opel GT está de celebración
Este deportivo foi presentado no Salón Internacional de Frankfurt en 1965

Os faros retráctiles rotaban ao redor do seu eixo lonxitudinal

Retro visor28



A velocidade máxima de 185 
km/h e a aceleración de 0 a 
100 km/h en 11,5 segundos 
era exactamente o que o 
mercado demandaba. A po-
tencia chegaba ás rodas tra-
seiras a través dunha caixa 
de cambios manual de catro 
velocidades. O mercado eu-
ropeo non se decantou pola 
opción de cambio automáti-
co de tres velocidades, pero 

alén do Atlántico esta trans-
misión foi moi popular.

Friedhelm Engler, director 
de Deseño Exterior de Opel, 
cualificou de “descarado” o 
comportamento dos seus 
colegas daquela época. Sen 
dúbida foi bastante atrevido 
propor un concepto de mo-
tor central dianteiro baseado 
no Kadett B. En lugar de dotar 
a unha serie de compoñentes 
de demostrada fiabilidade fa-
bricados en serie dun novo 
exterior, tiveron o valor de fa-
cer algo totalmente radical, 
un auténtico Gran Turismo.

A carrozaría do GT de pro-
dución foi bastante diferen-
te da do coche orixinal, cun 
aspecto aínda máis atléti-
co. O capó era máis longo 
co voladizo dianteiro máis 
curto. Os musculosos avul-
tamentos para o sistema de 
admisión permitiron facer un 
capó máis baixo, os faros ca-
drados do Experimental GT 
foron substituídos por sedu-
tores “ollos”, que lle daban ao 
deportivo unha imaxe aínda 

máis inconfundible. As liñas 
poderosas rebaixaban o co-
eficiente aerodinámico sen 
reducir a aerodinámica para 
ter boa estabilidade a alta 
velocidade. Con todo, isto 
foi causa doutro problema 
inesperado: segundo as re-
portaxes de prensa de set-
embro de 1968, os prototipos 
de GT nunca puideron circu-
lar ocultos á prensa, xa que a 
súa excitante silueta “facía in-
servible calquera camuflaxe”, 
segundo os responsables do 
proxecto.

Velocidade, seguridade e 
diversión

Co seu baixo centro de gra-
vidade, a súa ríxida carroza-
ría e o seu dinámico chasis, o 
GT nacía tamén para a com-
petición. Por exemplo, os GT 
preparados polo especialis-
ta italiano Conrero obtiveron 
múltiples triunfos en carrei-
ras de resistencia a principios 
dos anos 70. Posteriormente, 
en 1971, o Dr. Georg Von 
Opel, neto do fundador da 
marca, converteu o GT nun 
coche eléctrico, que alcan-
zou unha velocidade máxima 
de 189 km/h establecendo 
varias marcas mundiais. En 
xuño de 1972 o fabricante 
construíu un GT con motor 
diésel que logrou dúas mar-
cas mundiais e dezaoito ré-
cords internacionais na pista 
de probas de Dudenhofen. 
A velocidade máxima de 197 
km/h ao longo dun quilóme-
tro era unha cifra sensacional 
para un coche diésel da épo-
ca. Erhard Schnell, deseñador 
do GT, confesa como logra-
ron unha forma aínda máis 
aerodinámica: “Tiñamos moi 
pouco orzamento, así que 

collemos un coche que es-
taba destinado a ser con-
vertible e, simplemente, 
cortámoslle o parabrisas”.

Do mesmo xeito que o 
deseño exterior, o interior do 
GT cos seus asentos baquet, o 
volante de tres radios e os re-
loxos redondos, transmitía un 
estilo que segue encantando 
aos afeccionados de hoxe en 
día. Ademais, aínda centran-
do o éxito do coche en esper-
tar emocións, os deseñadores 
do GT tamén prestaron unha 
grande atención á segurida-
de, dotando á súa creación 
de, por exemplo, cintos de 
seguridade de tres puntos, 
un arco anti-inclinación inte-
grado e barras de protección 
lateral nas portas, do mesmo 
xeito que unha columna de 
dirección de seguridade.

En 1969 Opel foi máis aló 
facendo realidade o soño 
dos amantes dos coches 
convertibles, presentando 
no Salón Internacional do 
Automóbil (IAA) de Frankfurt 
o Aero GT convertible co 
cristal traseiro retráctil eléc-
trico e teito Targa desmonta-
ble. Desafortunadamente o 

coche quedou só nun estudo 
de deseño.

En fin, o GT de produción 
namorou aos clientes ata o 
fin da súa produción en 1973. 
Grazas ao seu deseño, as súas 
prestacións e un prezo atrac-
tivo, a popularidade do GT 
excedeu todas as expectati-
vas, converténdose nun clá-
sico en tan só cinco anos de 
produción, alcanzando a ci-
fra de 103.463 unidades. Non 
só os clientes europeos, os 
norteamericanos tamén na-
moraron do Opel GT, tendo 
aínda unha multitude de se-
guidores a ambos os dous la-
dos do Atlántico.

Hai cinco anos a marca ce-
lebrou o seu cincuenta ani-
versario por todo o alto, cun 
programa de actividades 
para a súa conmemoración, 
convertendo ao GT no co-
che do ano entre as Feiras 
de Clásicos en Europa e no 
mundo. A historia do GT de-
mostrou que os enxeñeiros e 
deseñadores de Opel do pa-
sado tiñan xa naquela época 
en mente a máxima de com-
binar a “arte escultural unido 
á precisión alemá”.

 O mercado 
europeo non se 
decantou pola 
opción de cambio 
automático

O interior do GT cos asentos baquet, o volante de tres radios e os reloxos redondos, 
transmitía un estilo propio
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O día 7 deste mes, nas ins-
talacións de Breogán Motor 
na Coruña, presentouse o 
inicio da tempada da Toyota 
Gazoo Racing Iberian Cup, a 
copa monomarca organiza-
da por Toyota España, Toyota 
Cetano Portugal e Motor & 
Sport Institute (MSi) co equi-
po GR Breogán.

Este ano a Toyota Gazoo 
Racing Iberian Cup volverá ser 
unha das copas de promoción 
de referencia, grazas ás novi-
dades introducidas en aspec-
tos fundamentais: incremento 
na dotación económica des-
tinada aos premios, melloras 
técnicas que farán aínda máis 
competitivo ao Toyota Gr Yaris 
RZ Cup e un novo calendario, 
máis adecuado aos intereses 
dos equipos participantes.

Cun mestre de cerimonias 
excepcional, Isidoro Valerio, 
puidemos coñecer de pri-
meira man as impresións de 
Dani Berdomás e Brais Mirón, 
piloto e copiloto do equipo 
de rali, para as oito probas da 
Iberian Cup que disputarán e 
que comezou co Rali de Fafe. 
Dous dos mellores deportis-
tas galegos actuais do mundo 

do motor, serán a única re-
presentación galega da TGR 
Iberian Cup, e ambos coinci-
dían que esta tempada loita-
rán ao máximo para deixar a 
Breogán Motor no máis alto 
da competición.

Patrocinadores, medios de 
comunicación e amigos do 
equipo acudiron á presenta-
ción en exclusiva do Toyota 
GR Yaris RZ para este 2023, 
aínda máis competitivo que a 
pasada tempada e que poñe-
rán a proba esta fin de semana 
na primeira proba da Iberian 
Cup en Portugal. Sobre to-
dos os aspectos técnicos da 
xoia da coroa do equipo, fa-
lou Amador Vidal director de 
ARVidal Racing.

Ademais, presentábase o 
equipo de Eco Rallyes pilota-
do por José Manuel Valeiro e 
a copiloto María José Vázquez, 
que celebraban xa o primei-
ro podio da tempada 2023 
de Campionato de España de 
Enerxías Alternativas. Piloto 
e copiloto mostrábanse en-
tusiasmados ante esta nova 
tempada e esperaban con-
seguir tantos triunfos como o 
ano pasado.

José Ramón Ferreiro, direc-
tor xeneral de Grupo Breogán, 

quixo agradecer e outorgar o 
máximo recoñecemento a to-
dos os patrocinadores e ami-
gos, como Cafés Candelas, 
Stark-Ausavil, Turini, Xacobeo, 

VP Vriopack, Disiclin e Seguros 
Toyota, que dende o principio 
confiaron nesta aventura e 
que puideron facer este soño 
realidade.

Breogán Motor presentou aos seus equipos de competición

O alcalde de Compostela 
recibe a Luís Penido

O alcalde e a concellei-
ra de Deportes, Esther 
Pedrosa, recibiron a prin-
cipios deste mes ao pi-
loto de ralis Luís Penido, 
recentemente proclama-
do “Campión de España 
de Montaña na Clase 5A 
2022”, que estivo acom-
pañado por Ramón Otero, 

representante de Otero 
Caritón (patrocinador do 
equipo). Nun ambiente 
cordial e distendido o al-
calde e a concelleira felici-
taron a todo o Team Penido 
Competición por este triun-
fo a nivel nacional, dese-
xándolles moitos éxitos 
nesta nova tempada.

Daniel Berdomás e Brais Mirón co Toyota GR Yaris RZ nas instalacións de Breogán Motor
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