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Edición Premios 
Sprint Motor

P
ara participar na VIII Edición dos Pre-
mios Sprint Motor hai que cubrir o bo-
letín e envialo á redacción da publica-
ción. Este boletín sairá neste número 

e no de xaneiro. Os nomes dos gañadores do 
concurso, ao igual co resultado dos premios, 
publicaranse no número de febreiro (nº 156).

Con esta nova edición queremos unha vez 
máis premiar o esforzo das persoas que con-
tribúen día a día a facer máis grande e mellor 
este mundo tan apaixoante do motor. Con 
esta filosofía naceron xa hai sete anos os ga-
lardóns Sprint Motor, para premiar sobre todo, 
a través dos nosos lectores, a todos eses ho-
mes e mulleres que traballan por mellorar o 
noso deporte e a nosa industria. Nesta edi-
ción os premios que se outorgarán son os se-
guintes:

Coche Sprint Motor 2010
Monovolume Sprint Motor 2010

Todoterreo Sprint Motor 2010
Piloto Sprint Motor 2010

Patrocinador Sprint Motor 2010
Galardón Sprint Motor 2010

Todos os trofeos serán elixidos polos lec-
tores, agás o “Galardón Sprint Motor 2010” 
que será concedido pola redacción do xornal 
á persoa ou entidade que co seu labor con-
tribuíse a mellorar o mundo do motor nal-
gún dos seus diversos aspectos.

A participación dos nosos lectores e ami-
gos nas votacións ten unha compensación 
en forma de premios, exactamente temos 
tres estupendos “pack” compostos por un 
polo de manga longa e unha neveriña de 
camping xentileza de APV Motor (Conce-
sionario Oficial Alfa Romeo en Santiago de 
Compostela) que sortearemos entre todos 
os participantes. Concursar é moi sinxelo só 
hai que cubrir o boletín e envialo á redacción 
de Sprint Motor. Este cupón sairá nos núme-
ros 154 e 155. Tamén poderá facerse a través 
da páxina web do xornal:

www.sprintmotor.com

O resultado das votacións publicaranse 
no número 156, correspondente ao mes de 
febreiro do vindeiro ano.

Para participar na Viii 
edición dos Premios  

Sprint motor  
hai que cubrir o boletín 

e envialo á redacción da 
publicación. este boletín 
sairá neste número e no 

de xaneiro. os nomes dos 
gañadores do concurso, 

ao igual co resultado dos 
premios, publicaranse no 

número de febreiro 
 (nº 156).

www.sprintmotor.com
Máis información en:

Participa 
e gaña 

enviando este 
cupón

VIII Edición Premios Sprint Motor
Nome:

Teléfono: 

Enderezo: 

Coche SM 2010:

Monovolume SM 2010:

Todoterreo SM 2010: 

Piloto SM 2010: 

Patrocinador SM 2010:

Para participar no sorteo de tres estupendos “pack” compostos por un polo de manga longa e unha neveriña de camping 
xentileza de APV Motor, enviar o cupón a:  SPRINT MOTOR - Urbanización San Sadurniño, rúa B nº 21 • C.P. 15880 TEO (A Coruña)
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■ EMILIO BLANCO | TexTo

En outubro saíron das cadeas de 
montaxe de Citroën en Vigo 37.000 ve-
hículos, polos 44.000 do mesmo mes de 
2008. O que demostra o paso dos meses 
é que a planta viguesa vai pouco a pouco 

amortecendo a forte caída da produción 
de principios de 2009. No que vai de ano, 
a fábrica de Balaídos acumula un descen-
so do 22 por cento respecto ó ano pasa-
do. Unha caída semellante á do conxunto 
das plantas españolas da automoción.

Renault é a marca que está dinami-

zando a mellora paulatina da produción 
de vehículos en España. Grazas especial-
mente á suba das vendas de modelos 
como o Megane, que se fai en Palencia. 
Os datos achegounos a patronal ANFAC, 
a Asociación Española de Fabricantes de 
Automóbiles e Camións.

A produción aumenta 
por terceiro mes nas 

fábricas españolas

4 Sprint Motor >> Informe

PSA VIGO CAE UN 15 POR CENTO EN OUTUBRO

■ EMILIO BLANCO | TexTo

Os concesionarios reducen á me-
tade o stock de coches que tiñan a pri-
meiros de ano. Grazas especialmente 
a que as vendas de vehículos volveron 
subir por terceiro mes seguido en Espa-
ña. Os concesionarios galegos aumenta-
ron as matriculacións nun 57 por cento. 
No conxunto do Estado o incremento foi 
algo menor: do 37 por cento. 

Os datos achegáronos as patronais 
de fabricantes ANFAC e de vendedores 
GANVAM. En novembro vendéronse en 
Galicia máis de 5.600 turismos e todote-
rreos, un 57 por cento máis respecto ó 
mesmo mes do ano pasado. Os concesio-
narios de Ourense son os que rexistran as 
maiores subas porcentuais, seguidos dos 
da Coruña, Pontevedra e Lugo.

Ademais, novembro supón o primei-
ro mes no que o acumulado das vendas 

de 2009 en Galicia supera o do exercicio 
pasado por estas datas. É dicir, nos once 
primeiros meses do ano os concesiona-
rios galegos venderon un dous e medio 
por cento máis respecto ós once primei-
ros meses de 2008.

Non pasa o mesmo no conxunto de 
España, onde as matriculacións de vehí-
culos levan un descenso do 20 por cento 
no que vai de exercicio respecto ó mes-
mo período do ano pasado. Malia todo, 
os concesionarios españois teñen ago-
ra un stock de 225.000 vehículos, polos 
450.000 que había en xaneiro de 2009. 
As patronais do sector insisten en que 
as axudas do Plan 2000E seguen contri-
buíndo á mellora do negocio.

❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)

TERCEIRO MES SEGUIdO EN qUE AUMENTA A PROdUCIóN dE COChES NAS FáBRICAS 
ESPAñOLAS. EN OUTUBRO, FABRICáRONSE UN 5,7 POR CENTO MáIS dE VEhíCULOS 
RESPECTO ó MESMO MES dO ANO PASAdO. NON OBSTANTE, NA PLANTA dE PSA EN 
VIGO RExISTROUSE UNhA CAídA dE PROdUCIóN dE MáIS dO qUINCE POR CENTO.

Os concesionarios galegos xa 
venden máis que en 2008

O PLAN 200E REdUCE á METAdE O STOCK dE xANEIRO
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A produción aumenta 
por terceiro mes nas 

fábricas españolas

Editorial

H
ai moitos condutores que se escusan no tema da crise para non le-
var o seu vehículo en óptimas condicións. Algo moi importante para 
a seguridade de todos. Malia isto a culpa é máis da preguiza do con-
dutor que da propia, e tan aburrida, crise.

Os datos recibidos na nosa redacción de distintos estudos reali-
zados así o demostran. Por exemplo, o fabricante de faros e lámpa-

das hella nunha campaña realizada este outono recollía o dato preocupante de que 
o 35 por cento dos condutores circulan cos faros dos seus automóbiles en mal es-
tado. Cambiar unha lámpada fundida ou en mal estado, así como regular o feixe de 
luz son operacións de mantemento económicas e que se realizan en pouco tempo. 
Nesta época do ano, cando se incrementan as horas de escuridade, o 42 por cento 
dos accidentes prodúcense en horas de penumbra. Un dos momentos máis crítico é 
o luscofusco. As condicións meteorolóxicas do inverno tamén reclaman unha maior 
atención das luces. É importantísimo ver e ser vistos. Levar os vidros ben limpos con-
tribúe a mellorar a iluminación e non ten ningún custo económico.

O cambio de aceite e de filtros, son operacións de mantemento necesarias, obri-
gatorias e cun reducido custo económico. deste mantemento depende moito a 
lonxevidade do vehículo, e de seguro que nos aforrará cartos no futuro se facemos o 
mantemento aos quilómetros que nos di o fabricante.

O apartado onde vemos a preguiza e o deixamento dos condutores é no das ro-
das. Aquí bátense todas as marcas de desidia. Por exemplo, nun estudo realizado ao 
longo do seis primeiros meses deste ano pola marca Bridgestone, das 48.000 ins-
peccións feitas (case 200.000 pneumáticos revisados) concluíuse cun resultado “es-
candaloso”. Só o 21 por cento dos vehículos inspeccionados circulaban con todos os 
seus pneumáticos en condicións óptimas de seguridade tanto no referente ao nivel 
de presión como á profundidade do debuxo. Cambiar as gomas é necesario e obri-
gatorio se queremos ir legais. Igual que nós non imos descalzos, o noso vehículo ta-
mén necesita o seu calzado. hoxe podemos atopar no mercado ofertas de todos os 
gustos e colores para “calzar” ao noso coche dunha forma cómoda e a bo prezo. Non 
hai xustificación. O que aínda é menos xustificable é o tema da presión dos pneumá-
ticos. Unha operación que require de pouco tempo e que ademais é gratuíta. Podé-
mola realizar en calquera gasolineira. Pois segundo o informe de Bridgestone, nun 29 
por cento dos casos polo menos a presión nunha das rodas non era a correcta. A con-
secuencia de levar mal a presión nos pneumáticos é de perda de adherencia, maior 
inestabilidade e, por riba, un aumento do consumo.

Cos datos destes estudos queda patente un abandono e unha desgana por par-
te dos responsables dos vehículos que pode contribuír a ser actores dun accidente. 
E todo por unha irresponsabilidade que nada ten que ver coa tan traída e levada cri-
se.

Para circular con todas as garantías sobran escusas, simplemente é necesario, e 
obrigatorio, facer as cousas ben. Empezando por un mantemento correcto como é 
levar a presión dos pneumáticos en óptimo estado.

Un bo mantemento  
do automóbil é  

necesario para todos

5Editorial << Sprint Motor
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6 Sprint Motor >> Novas

a rede de concesionarios 
de mitsubishi motor xa ten 
dispoñible dende media-
dos de novembro a nova 
gama outlander. 

Para quen non o saiba, 
trátase dunha renovación 
pormenorizada dos mode-
los previos, tanto no que 
se refire á feitura exterior 
e o habitáculo, onde incor-
pora novos equipamentos 
(modernos tapizados con 
acabado en coiro e ante, 
display con tecnoloxía 
LCd, etc) como no que 
atinxe á propulsión (mon-
ta, segundo versións, unha 
remodelada caixa de cam-
bios automática-secuen-
cial de embrague duplo 
e con modo deportivo). 
Todo isto, sinala Mitsubis-

hi, sen renunciar á marca 
da casa. Por tipos de pro-
pulsión, inclúese: o gasoli-
na 2.0 MIVEC (con control 
electrónico de alzado va-
riable de válvulas) con 147 
cv e 199 Nm e os seguin-
tes diésel: o máis económi-
co 2.0 dI-d de 140 cv e 310 
Nm (con tecnoloxía pump-
jet) e un 2.2 dI-d de 156 cv 
e 380 Nm de inxección di-
recta common rail de xeo-
metría variable. Os prezos 
oscilan entre os 25.400 
euros da versión con mo-
tor 2.0 MIVEC e tracción 
2Wd até os 37.450 euros 
da versión 2.2 dI-d Kaite-
ki AWC. Amais disto, toda 
a gama contará até finais 
de decembro cunha oferta 
especial de 3.000 euros de 
desconto.

Chega o novo 
Mitsubishi Outlander

dacia proponse acadar o tro-
feo andros, a carreira sobre 
xeo de máis sona. a marca 
apúntase a unha modalidade 
onde non se agardaba a súa 
presenza: a competición 
deportiva sobre xeo. 

Alain Prost estará ao vo-
lante do vehículo de compe-
tición dacia duster. desta vol-
ta, dacia revela o nome e as 
liñas do duster, sexto modelo 
da marca. Este 4x4 robusto e 
fiable, con vocación interna-
cional, estará dirixido a clien-
tes que precisen un todote-

rreo para uso cotián e a un 
prezo accesible.

O Trofeo Andros é unha 
competición atípica dentro 
do deporte do automóbil, xa 
que limita as solucións tecno-
lóxicas complexas e custosas 
á vez que pon de relevo a efi-
cacia dos vehículos e dos pi-
lotos.

Baixo a súa pel de fibra de 
vidro, dacia duster agocha un 
chasis tubular e un motor V6 
3 litros 24 v nado da alianza 
Renault Nissan. Este motor foi 
preparado de xeito especial 
co gallo de maximizar o seu 

rendemento malia a altitude 
na que se desenvolven as pro-
bas. Achega unha potencia 
de 350 cv a 7.500 rpm e sub-
ministra un par de 360 Nm a 
5.500 rpm. A caixa de veloci-
dades secuencial de seis mar-
chas permite cambios preci-
sos e rápidos, aínda que non 
esteamos escorregando no 
medio dunha curva. A insta-
lación do motor na parte tra-
seira do vehículo forma parte 
do traballo realizado para op-
timizar o reparto das masas e 
chegar aos 950 quilogramos 
regulamentarios. Tamén hai 
que baixar o centro de gra-
vidade ao máximo e reducir 
a inercia polar para controlar 
mellor o coche e mellorar a 
eficacia.

❱❱ os consumidores experimentaron  
un cambio na demanda cara a au-
tomóbiles cunha maior eficien-
cia enerxética e con menor impac-
to sobre o medio ambiente, aínda 
que os factores máis relevantes se-
guen sendo a seguridade e o pre-
zo, segundo un estudio de Deloitte. 
Este informe pon de manifesto que 
os condutores cada vez están máis 
concienciados co medio ambiente á 
hora de adquirir un vehículo novo, 
especialmente polo alto prezo do 
combustible e pola maior concien-
cia ecolóxica, o que levou a que au-
mente a demanda de automóbiles 
que utilizan enerxías renovables.

❱❱ A aplicación do Plan 2000E, que  
contempla axudas directas á com-
pra de automóbiles, permitirá un 
aforro de máis de 443.000 tonela-
das de dióxido de carbono no 2009, 
grazas á substitución de vehículos 
antigos por outros máis eficientes. 
A posta en marcha de programa 
de incentivos directos á adquisi-
ción de automóbiles afectará du-
rante este exercicio a 280.000 ve-
hículos e a redución das emisións 
de CO2 que permitirá serían equi-
parables a “sacar da circulación “a 
máis de 130.000 coches.

BreVeS
Dacia Duster, 
preparado para o xeo
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Chega o novo 
Mitsubishi Outlander

Volkswagen vén de dar un 
novo paso na súa teima de 
imprimir máis deportivida-
de aos seus modelos. 

desta volta, tócalle a 
dous dos grandes emble-
mas da casa: o Golf e o 
Scirocco que, coas súas 
versións R, gozan xa da po-
tencia dos motores TSI 2.0 e 

inclúen un deseño e unhas 
prestacións de segurida-
de máis avanzadas. O dito 
propulsor TSI 2.0 (nexo de 
unión entre as versións R) 
achega dinamismo e pres-
tacións sen renunciar a un 
consumo reducido, ficando 
a cifra, para os dous mode-
los, por baixo dos 9 litros.

No caso do Golf, o mo-

tor poría en xogo 27 cv de 
potencia, poñéndose o Sci-
rocco en 265 cv e acadán-
dose nos dous casos un par 
motor máximo de 350 Nm a 
partir de 2.500 rpm. A ace-
leración do Golf R -na súa 
versión dSG- acadaría unha 
taxa de aceleramento (de 0 
a 100 km/h,) de 5,5 segun-
dos, achegando un consu-
mo medio de menos de 8,4 
litros aos 100 quilómetros. 
O Scirocco, pola súa parte, 
poría en xogo unha acele-

ración de 5,8 segundos na 
versión dSG e uns consu-
mos medios de 8 litros.

No que atinxe aos pre-
zos do Golf, dicir que osci-
larían entre os 36.750 euros 
da versión 2.0 TSI 270 4Mo-
tion Manual e os 38.720 do 
dSG. No Scirocco, irían dos 
33.900 euros da versión R 
2.0 TSI 265 cv Manual aos 
35.650 euros do dSG, ám-
bolos dous de seis veloci-
dades, ao igual que os Golf 
R.

Golf e Scirocco, aínda 
máis deportivos

7Novas << Sprint Motor

❱❱ michelin acaba de poñer á venda a  
nova edición da guía Michelin España 
& Portugal que, fiel ao seu compromi-
so cos viaxeiros, presenta unha ampla 
e variada selección de establecementos 
de ambos países. Con esta edición a guía 
Michelin España & Portugal cumpre cen 
anos. Nesta nova edición, o viaxeiro con-
ta cunha selección de 4.944 establece-
mentos, dos que 2.629 son hoteis, 306 
establecementos de turismo rural, 1.893 
restaurantes e 116 bares de tapas en Es-
paña. A guía ten un prezo de 25,50 €.

❱❱ o pleno do Parlamento europeo (Pe)  
acaba de aprobar o regulamento que 
obrigará a que todos os pneumáticos fa-
bricados a partir de xullo de 2012 estean 
etiquetados nos puntos de venda se-
gundo a súa eficiencia enerxética, o seu 
nivel de ruído e a súa adherencia en pa-
vimentos mollados. Segundo lembrou a 
Eurocámara, os pneumáticos represen-
tan entre un 20% e un 30% do consumo 
total de combustible dos vehículos. 

❱❱ o custo medio de uso de cada  
automóbil en España sitúase en 23,7 
euros por cada cen quilómetros percorri-
dos, segundo un informe realizado pola 
empresa FleetData. O estudo realizado 
por FleetData analizou a tres dos cinco 
utilitarios máis vendidos no mercado es-
pañol e estimou unha utilización de tres 
anos e un total de 45.000 quilómetros.

Nun acto celebrado na sede 
m-Sport desveláronse os 
detalles do tan agardado 
Ford Fiesta S2000. 

Este novo coche é froito 
de nove meses de duro tra-
ballo do equipo de deseño 
e enxeñería de M-Sport. Mal-
colm Wilson -máximo res-
ponsable de M-Sport- encar-

gouse de presentalo, 
sendo Gerard quinn -figu-
ra visible de Motorsport de 
Ford Europa- un dos convi-
dados especiais ao devandi-
to lanzamento.

O S2000 poderá competir 
dende 2010 nos campiona-
tos nacionais de ralis de todo 
o mundo así como no IRC e 
na S2000 World Cup que se 
celebra coincidindo coas ca-

rreiras do 
Mundial de Rallyes, estando 
prevista a súa homologación 
en xaneiro de 2010.

A experiencia adquirida 
ao desenvolver o Ford Focus 
RS WRC foi aproveitada polo 
equipo de M-Sport para des-
eña o Fiesta S2000, á vez que 
se cumpría a nova normativa 
deportiva da FIA, o que per-
mite que este coche poida 
ser empregado por clientes 
nacionais ou internacionais.

BreVeS

Ford Fiesta S2000
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❱❱ o 92% dos automobilistas  
pronúnciase en contra da reforma da 
Lei de Tráfico e Seguridade Viaria, se-
gundo a enquisa realizada polo club 
de defensa do automobilista CEA. Un 
voceiro do Club automobilista infor-
mou de que ata este momento son 
1.665 os votos recollidos da enquisa 
na Internet, dos que 1.457 móstran-
se contrarios á reforma e unicamente 
208 fixérono a favor do texto preten-
dido pola Dirección Xeral de Tráfico.

❱❱ os prezos dos modelos dos  
automóbiles que aparecen nos 
anuncios non se corresponden co 
custo real dos mesmos, senón que 
este é entre un 8% e un 150% su-
perior do que di a publicidade, se-
gundo un estudo da asociación de 
consumidores Facua. O devandito 
informe pon de manifesto que as 
diferenzas á alza entre os prezos 
anunciados e o que valen os mode-
los oscilan entre os 2.379 euros e os 
13.358 euros, dependendo do vehí-
culo e da marca da que se trate.

❱❱ renault non comercializará no noso  
país a serie especial Gordini, para as 
súas versións máis deportivas, que 
será lanzada en breve en varios paí-
ses de Europa. Aquí a competición 
identificouse antano coas siglas TS 
e na actualidade coa denomina-
ción RS (Renault Sport), polo que 
as series especiais deportivas des-
tes modelos manterán a devandita 
distinción. A filial española de Ren-
ault apunta que as versións RS que 
seguirá comercializando dispón das 
mesmas motorizacións que a nova 
serie e que as diferenzas con Gordi-
ni son soamente estéticas.

❱❱ o consorcio euro NcaP, que analiza a  
seguridade dos vehículos novos, 
outorgou a máxima puntuación en 
seguridade (5 estrelas) aos modelos 
BMW X1, Chevrolet Cruze, Citröen 
DS3, Infiniti FX, Mazda 3, Mercedes 
clase E, Mercedes GLK, Opel Astra, 
Peugeot 5008 e Volkswagen Scirocco, 
mentres que o Chevrolet Spark recibiu 
catro e o Toyota Urban Cruiser tan só 
tres. Así e todo, Toyota conseguiu co 
Avensis e o IQ a máxima puntuación.

BreVeS
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VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
T 981 807 027 • M 696 936 272

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

o rcZ salva unha nova etapa 
xa que, este pasado mes de 
novembro, Peugeot abría os 
pedidos do seu coupé fóra 
de serie. 

Propóñense dúas moto-
rizacións e un nivel de aca-
bado único. O RCZ está pro-
pulsado por dous motores 
tan eficaces coma respec-
tuosos co medio ambiente: 
o 1.6 l ThP (156 cv) ou o 2.0 
l hdi (163 cv), ámbolos dous 
asociados a unha caixa de 
cambios manual de seis ve-
locidades.

Os prezos destes mode-

los son:
● O RCZ 1.6 l ThP 156 terá 

un custo de 27.400 euros
● O RCZ 2.0 l hdi 163 cus-

tará 29.900 euros
dicir que sete serán as co-

res a escoller para a carroza-
ría do RCZ, un abano de po-
sibilidades que magnificarán 
-xunto aos arcos de aluminio 
característicos- o estilo exte-
rior deste Peugeot. O habitá-
culo, cun ambiente deporti-
vo afirmado, pode revestirse 
(con opción de escolla) dun-
ha guarnición de malla Mars-
ton, coiro ou coiro íntegro 
Nappa, dispoñible en tres 

cores. Engadir que, de es-
collermos o coiro para o in-
terior do RCZ, o cadro de 
mandos iría tamén tapizado 
totalmente en coiro.

Por último, informar da 
entrega do RCZ que terá lu-
gar a vindeira primavera. 
Asemade, hai que sinalar 
que o pasado mes de setem-
bro o RCZ Limited Edition foi 
obxecto -como o seu nome 
indica- dunha serie limitada 
de 200 exemplares numera-
dos. A xeito de curiosidade 
subliñar que esta primeira 
edición exclusiva reservouse 
en menos de 48 horas.

Kia vén de poñer á venda 
unha nova serie especial 
e limitada para o seu mo-
delo Soul, trátase do luna 
Nueva.

A devandita serie comer-
cializarase -de xeito exclusi-
vo- baixo pedido e unha das 
marcas de identidade deste 
Kia será a cor negra da súa 
carrozaría, no resto do vehí-
culo (lamias de aliaxe lixeira, 
retrovisores exteriores e tei-
to) predominará a cor bran-

ca. Engadir que un vinilo co 
logotipo Luna Nueva situa-
rase nas portas dianteiras e 
no portón traseiro. Este mo-
delo virá dotado cun mo-
tor diésel de 1.6 litros 
128 cv e o seu equi-
pamento Burner é 
o máis completo 
da gama Soul.

O Luna 
Nueva achega 
de serie: aire 
acondiciona-
do, control de 

estabilidade, freos antiblo-
queo, seis airbags, volante 
e panca de cambios en pel, 
radio Cd e conexións USB, 
entre outros elementos.

O prezo do Kia Soul Luna 
Nueva é de 20.263 euros.

RCZ

Nova serie especial Luna 
Nueva no Kia Soul
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A empre-
sa de recam-
bios composte-
lá Otero Caritón 
oferta este ac-
cesorio tan útil 
para criadores de cans e ca-
zadores por só 859 euros. O 
Porta cans dog Carrier está 
pensado para transportar ao 
seu can do xeito máis cómo-
do e seguro, mantendo o seu 
coche limpo e sen cheiros. 
Este transportador favorece 
manobras sen complicaci-
óns. Amais, a súa instalación 
é rápida, sinxela e sen ferra-
mentas. Unha vez emprega-
do é ben doado de gardar.

O porta cans está dis-
poñible en tres tipos de 
modalidades. Unha delas 
-recomendada para vehí-
culos monovolumes fa-
miliares, SUV e 4x4- é a 
Plataforma Plus, unha su-
perficie desprazable de 
400 milímetros e que nos 
permite abrir a porta do 
maleteiro sen desmontar 
o caixón neste tipo de ve-
hículos.

Motos Ponte -conce-
sionario vigués de Suzu-
ki e distribuidor da marca 
na provincia de Ponteve-
dra- fixo entrega este mes 
da unidade número mil 
do modelo Suzuki Burg-
man 125. A entrega reali-
zouna Juan dávila (xefe de 
vendas) e a viguesa Lore-
na Cendón foi a propieta-
ria número mil da Burgman 
125, moto que -segundo 
sinalou- empregará nos 
seus desprazamentos co-
tiáns ao traballo. Para ce-
lebrar o acontecemento, 
Motos Ponte regaloulle un 
casco personalizado da cor 

da súa moto e co logotipo 
“Burgman 1000”.

dicir que non é doado 
que un concesionario de 
motos acade esta cifra de 
vendas dun só modelo fóra 
das grandes urbes nacio-
nais. Con todo, o éxito da 
Burgman 125 nas rúas de 
Vigo e a súa contorna foi 
notable dende o primeiro 
día, até o punto de conver-
terse en líder de vendas na 
provincia. As súas virtudes 
-facilidade de manexo, eco-
nomía, fiabilidade e capaci-
dade de carga- encaixaron 
á perfección nos gustos do 
público galego.

Porta cans Dog Carrier Un milleiro de Suzuki Burgman 
125 vendidas por Motos Ponte
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Gustounos moito este vehículo, cóm-
pre dicir que as sensacións foron moi 
positivas ao longo dos días que durou a 
proba levada a cabo por Sprint Motor. 

Emporiso, a calidade percíbese nos 
acabados interiores e exteriores e refor-
za o tacto premium que achega este mo-
delo ao empregalo.

Situados no exterior: este todocami-
ño entra polos ollos cunhas liñas elegan-
tes que inspiran fortaleza e consisten-
cia, presúmese un espazo interior amplo 
que permite un uso polivalente.

É importante salientar unha vez máis 
que este tipo de vehículos (todocami-

ño) non están deseñados para prácticas 
todoterreo extremas, senón que se ato-
pan moi a gusto en estradas convencio-
nais ou en pistas forestais onde poden 
sacar a relucir o rendemento dos seus 
sistemas de tracción integral. de feito, 
tamén se comercializan versións cun-
ha única tracción (dianteira), procuran-
do un nicho de mercado onde os clien-
tes valoran este tipo de carrozaría. Iso si, 
estes usuarios practicamente renuncian 
a saír do asfalto coa intención de conter 
así o custo de adquisición e mantemen-
to (menor consumo de combustible, de 
pneumáticos…).

Impresións estáticasImpresións estáticas

Yeti
O todocamiño 

de Skoda

Tras probar a unidade cedida por Brea Automo-
ción -concesionario oficial Skoda en Santiago 
de Compostela- e logo de revisar a definición 
de Yeti no dicionario, estamos convencidos de 
que o departamento de Marketing da marca 
checa escolleu ao abominable home das neves 
pensando en que este modelo merecerá ser 
“condenado ou aborrecido pola competencia”.

■ LUIS PENIDO | TexTo

■ LUIS PENIDO/SPRINT MOTOR | FoTos

a calidade percíbese, sobretodo, nos acabados interiores
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A nivel de condución, subliñar: o seu 
centro de gravidade (máis alto có dun tu-
rismo) xunto cun peso elevado. Estes dous 
factores que vimos de citar provocan máis 
inercias e, a medida que incrementamos o 
ritmo nas curvas, lembrámonos do peso 
que estamos a dominar. Abofé que non 
se trata dun modelo para practicar con-
dución deportiva. Con todo, sempre amo-
sa nobreza e avisa con moita antelación 
se estamos chegando ao límite da súa ad-

herencia. En estrada mollada confirma as 
súas virtudes, o control de estabilidade 
(ESP) corrixe os pequenos excesos nas cur-
vas case sen que o condutor se decate.

A posición de condución elevada ache-
ga sempre unha sentimento de dominio e 
seguridade fronte ao tráfico que nos ro-
dea.

A unidade probada incorporaba un 
gran propulsor, o sobranceiro dous litros 
turbodiésel con inxección directa de alta 
presión e 140 cabalos que fai boa falla para 
mover con soltura as case dúas toneladas 
de peso do Skoda Yeti.

En canto a prestacións e consumos, 
vense moi favorecidos polo sistema de 
tracción intelixente que funciona repar-
tindo en todo intre o par motor ás rodas 
que teñen máis tracción, evitando así per-
das enerxéticas e mellorando a dinámica 
do vehículo.

O devandito mecanismo de tracción 
achega a última evolución do sistema 
haldex -4ª xeración- que reparte de ma-
neira inicial case toda a tracción ás rodas 
dianteiras (por exemplo en estrada seca). 
Porén, este sistema é quen de mandar até 
case o 85% do par motor a calquera das 
rodas posteriores cando a adherencia é 
precaria. Tamén dispón dun dispositivo 
de asistencia  que fai máis doado o des-
censo, controlando que o Yeti non incre-
mente a súa velocidade dun xeito perigo-
so facendo sinxelo o seu dominio nestas 
situacións.

Impresións dinámicas

a calidade percíbese, sobretodo, nos acabados interiores

En mollado confirma 
as súas virtudes, o 
control de estabi-
lidade corrixe os 

pequenos excesos 
nas curvas case sen 
que o condutor se 

decate
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Motor: 2.0 TDI CR PDF
Cilindrada: 1.968 cc
Estrutura: 4 cilindros en liña, transversal dianteiro

Inxección: directa sistema Common Rail

Potencia máxima en cv / rpm: 140 / 4.200

Par motor en Nm CEE / rpm: 320 / 1.750-2.500

Tracción: 4X4
Caixa de velocidades: manual

Número de velocidades: 6

Freos dianteiros / traseiros:  

discos ventilados con pinza flotante dun só pistón / 

discos
Lonxitude total: 4.223 mm

Volume maleteiro (VDA): 405 litros

Combustible: gasóleo
Capacidade do depósito: 60 litros

ficha técnica

www.terremotocompostela.com

Tel. 981 561 302
Santiago de Compostela

Na nosa proba obtive-
mos un consumo medio de 
7 litros por cada 100 quiló-
metros percorridos logo de 
levalo a ritmo diario por ci-
dade, estrada e autoestra-
da.

O equipamento dispo-
ñible é moi amplo, amais 
disto permite que o noso 

Yeti poida ser “personaliza-
do” en profundidade con 
moitísimos extras.

Seguimos a pensar que 
os axentes comerciais da 
marca Skoda teñen a sorte 
de prover aos seus clientes 
duns produtos que -coma 
o Yeti- ofrecen (a un pre-
zo rebaixado) os estándars 
de calidade do Grupo VAG 
(Volkswagen-Audi), verda-
deira garantía de venda e 
vantaxe fronte aos vende-
dores da competencia. Por 
último, é ben meritorio que 
se subministre un produto 
tan redondo tendo en con-
ta que Skoda realiza co Yeti 
a súa primeira incursión no 
mercado dos SUV compac-
tos (Sport Utility Vehicle).

Consumo e conclusións
Sen os asentos traseiros a capacidade de carga multiplícase
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A organización das 
oito probas corría a 
cargo de sete paí-
ses: Arxentina (Bos 

Aires), Mónaco (Montecarlo), 
Estados Unidos (Indianapo-
lis), Francia (Rouen-les-Es-
sarts), Gran Bretaña (Ain-
tree), Alemaña (Nürburgring) 

e Italia (Pescara e Monza). 
Desavinzas económicas entre 
os administradores holan-
deses de Zandvoort e os 
belgas de Spa-Francorchamp 
levaron un gran premio á 
cidade de Pescara, na ribeira 
adriática, por primeira e 
última vez.

Enzo, a quen comía o demo 
levarlle adornado os podios a 
Fangio cando o arxentino corría 
para outras marcas, quería as vi-
torias para os seus coches a pesar 
dos pilotos e non lle debeu pare-
cer ben que Fangio se aprovei-
tase dos seus autos para alimen-
tar o éxito persoal. Por encima, 

a xenerosidade infinita de Peter 
Collins co `Maestro´ en Mon-
za56 calculáraa o señor Ferra-
ri doutra maneira. Juan Manuel 
Fangio pilla a mensaxe e déixa-
se seducir pola opción de Ma-
serati, entre outras cousas polo 
salario tentador mailos comple-
mentos de saída e chegada.

[1957]Ós 46 anos o arxentino Juan Manuel Fangio culminou 
unha traxectoria brillante traballada a pulso. O maior mé-

rito reside en ser pentarrei para catro casas (Alfa Romeo, Mercedes Benz, 
Ferrari e Maserati) e poder contalo. Se non acabara guiando o lonxevo 
modelo 250 F non sería o mesmo.

RepókerColeccionable 

A Fórmula 1
1957

■ ramón novo | TexTos

■ kike valiño | IlusTracIóns

■ juancvarela.com | Deseño
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piloto   coche arx mon inDY Fra GBr Ger peS ita total
1 juan manuel Fangio maserati 250 F 8 9 p 8 p - 9 p 6 p (6) 40 (46)
2 Stirling moss vanwall vW5 1 p - 5 p 2 9 8 25
3 luigi musso Ferrari 801 - 7 6 3 - - 16
4 mike hawthorn Ferrari 801 - - 3 4 6 - 13
5 tony Brooks vanwall vW5 6 4 - - 1 11

Na Officine Alfieri Ma-
serati recibírono cos bra-
zos abertos. Juan Manuel 
tiña contraído con eles cer-
to compromiso, tanto polo 
comportamento exquisito 
da fábrica modenesa coa 
bandada de compatriotas 
seus, coma por suministrar-
lle bo material nos tempos 
da fórmula 2. Cedido pola 
Mercedes, Fangio estreá-
ralles no 1954 o modelo 
250F, derivado do A6SSG 
de finais do 53 por Gio-
achino Colombo, Vittorio 
Bellentani e Giulio Alfie-
ri, e con el triunfara na Ar-
xentina e en Bélxica. Ata 
morrer de vella en River-
side60, a máquina botou 
catro anos na elite, tomou 

unhas duascentas cincuen-
ta saídas en sete anos e pi-
lotárono cerca de setenta 
paisanos. Aturou múltiples 
evolucións de carrocería e 
chasis, e a ollos de moitos 
entendidos é o auto máis 
clásico dos anos 50.

Nas tres primeiras ca-
rreiras Fangio barexa a 
Jean Behra, Tony Brooks 
e Luigi Musso. Dunha ta-
cada, o arxentino suma 
25 puntos, Musso 7, Bro-
oks e Behra 6, Collins e 
Hawthorn 4 e Moss 1. A 
partir de alí, tivo conta do 
rédito de puntos ata Nür-
burgring, onde unha ac-
tuación épica emulou a ex-
presión artística de Tazio 
Nuvolari no GP de Alema-

ña do 1935 co Alfa P3 ante 
Caracciola, ante o Merce-
des W25B e ante Hitler. 
Stirling Moss impúxose en 
Aintree, Pescara e Monza, 
nada máis a unha vitoria de 
Juan Manuel, pero a van-
taxe no campionato foise a 
15 puntos.

Piloto e equipo rega-
láronse o un ó outro. Fan-
gio levando por diante o 
quinto título mundial de 
pilotos e Maserati apañan-
do os froitos de ter aposta-
do de sempre pola depor-
tividade de marca. Alfa 
Romeo (1951), Mercedes 
(1954-1955), Lancia-Fe-
rrari (1956) e agora Ma-
serati (1957) valéronse de 
Juan Manuel Fangio para 
transmitir a excelencia dos 
seus produtos.

Por diferentes motivos non pasaron des-
apercibidas as corridas de Mónaco, Aintree e 
Nürburgring. No gran premio de Montecar-
lo deu que falar a presentación do Cooper 
T43 novo, moito máis pequeno cós outros e 
co motor atrás do piloto. Nas mans de Jack 
Brabham chegou a ocupar a terceira posición 
antes de retirarse por avaría na bomba. De 
alí a un mes produciuse no circuíto británico 
de Aintree o acontecemento que tanto agar-
daban e lembrarán os de alí: a primeira vito-
ria dun inglés pilotando un coche inglés e por 
diante de dous condenados coches vermellos. 
Deus salve Vanwall e Stirling Moss.

Pero o 4 de agosto en Nürburgring que-
dou sinalado para sempre na historia da F1: 
en Maserati, Nello Ugolini preparou con Fan-
gio, na primeira posición de saída, a estratexia 
de saír con medio depósito para coller van-
taxe e non castigar con demasiado sobrepeso 
as suspensións nas lombas do Nordschleife. 
Non contaba con que os recios rivais de Fe-
rrari, Mike Hawthorn e Peter Collins, se lle 

meteran diante na largada; para máis, cando 
entra repostar, un mecánico non dá encaixa-
do a roda e os 30 segundos previstos trans-
fórmanse en 52, a 45 segundos dos Ferrari, 
que corrían os 500 quilómetros dun tirón. Alá 
se bota a rodar con ritmo de paso que quen-
ta nas rodas. Disque ó pasar por diante dos 
cronometradores de Ferrari facía ratear o mo-
tor tentando o pedal do acelerador. O pilla-
bán de Fangio sácalle proveito a un circuíto 
de 22,772 km de lonxitude, xa que os pilo-
tos de cabeza non coñecían a situación de ca-
rreira ata que llelo indicaban nos paneis ó pa-
sar por diante dos garaxes, aproximadamente 
cada dez minutos. Á terceira volta da reen-
trada, ataca e rípalles doce segundos; na se-
guinte sacan en Ferrari os letreiros de `a tope, 
a tope´ e aínda así cómelles os seis segundos 
que rebaixa do tempo dos adestramentos a 
unha media de 147 km/h. Ó que empeza a os-
malos tírase a eles e pásalles diante un a un 
faltando aínda unha volta para chegar á ban-
deira de cadros. O tempo da volta rápida do 
ano anterior, fixada por el co Lancia D50 en 
9´41, quedou rebaixada en 9’17 á conta do 

que Juan Manuel confesou aquel día: “Hoxe 
fixen cousas que nunca fixera e que non que-
ro volver facer”. De alí ó final do campionato 
encarou a súa quinta coroa co tempero que o 
caracterizaba, posto que a aquelas alturas le-
vaba asinadas catro victorias, unha das cales 
quedará por sempre dedicada á bravura dos 
automobilistas.

O momento de Maserati
Ventos do norte
Nada máis concluír a temporada, cons-

tatáronse varias conxunturas: ós seus 46 
Fangio baixaba o pistón; Ferrari facía ba-
lance de cero vitorias; Eugenio Castellotti e 
Alfonso De Portago, membros do clan lati-
no da Ferrari, xacían no cemiterio; a Mase-
rati avenllentara a ritmo do veterano 250F; 
a Gordini e a Lancia eran historia. Fronte a 
esta decadencia latina víñase manifestando 
un empuxe intrépido desde a industrializa-
da Gran Bretaña: BRM resistía, e as rabu-
das Vanwall e Cooper puxaban para arriba 
que daba gusto; o núcleo duro da Ferrari, 
Peter Collins e Mike Hawthorn, falaba in-
glés; e, por último, Tony Brooks, Roy Sal-
vadori, Stuart Lewis-Evans eran valores 
saxóns en alza. Concentrado isto nunha 
soa personalidade, os ameazantes aires 
do norte simbolizábaos Stirling Moss, o 
contrapunto de Fangio.

Con estas premisas, non apostar por 
Moss era facer o burro. Stirling tiña 26 
anos, tres subcampionatos, experiencia 
abonda, o corazón entregado dos seus pai-
sanos e campo aberto para suceder a era 
fangista. Tras andar a tombos entre HWM, 
ERA, Connaught, Cooper Maserati, Mer-
cedes e Maserati, por fin viña caer a unha 
supercompetitiva e estimulante Vanwall.

No equipo Vandervell Products Limi-
ted, con base en Londres, callaba por fin 
aquela romanticada de Raymond Mays e 
Alfred Owen de implicar o país en cons-
truír unha máquina integramente made in 
feita na casa para irse ensinando polo mun-
do adiante. Tony Vandervell rodeouse do 
xenio de Colin Chapman para protagonizar 
a base de pragmatismo e maxín os primei-
ros éxitos deportivos dos considerados por 
eles mesmos como depositarios da indus-
tria en sentido lato.

A capela sixtina de Fangio

• Formula 1.indd   18 14/12/09   18:35:00



Atrás do primeiro posto, Luigi Musso colle por diante un poste de cemen-
to ó botarse fóra na curva Muizon a 240 Km/h (Reims). En pugna pola 
primeira posición, Peter Collins, para quen “a competición ten un clima 
dramático que me encanta”, sae exectado á altura de Pflanzgarten e 

vai dar de cabeza contra un piñeiro (Nürburgring). Talvez unha fuga no motor se 
inflamou en contacto cos escapes e pegou lume no Vanwall de Stuart Lewis-Evans 
(Ain-Diab). Luigi, Peter e Stuart, entre outros combatentes máis anónimos, perece-
ron batallando. Tony Vandervell, patrón da Vanwall, abandonou a competición no 
seu mellor momento deportivo a raíz do final tráxico de Lewis-Evans, segundo se 
inculpaba, polo seu gusto sen medida polos coches de carreiras.

O mesmo ano en que desertou 
Juan Manuel Fangio, un día que un 
mecánico non lle montou un amor-
tecedor concreto porque a marca 
subministradora non o pagaba, in-
trodúcense correccións lóxicas no 
regulamento en concordancia cos 
tempos. Case todas as actualizacións 
foron de índole deportiva. As princi-
pais eran tres: elevar o cómputo neto 
a seis resultados; abolir as carreiras a 
medias de dous corredores nun mes-
mo monoposto; e, en paralelo ó cam-

pionato de pilotos, facer valer o fac-
tor-coche coa creación da copa dos 
construtores. Dous Grand Prix no-
vos en Portugal (Boavista (Porto)) 
e en Marrocos (Ain-Diab) súman-
se ós tradicionais e paradigmáticos 
Mónaco, Indianapolis, Nürburgring 
e Monza, e son devoltos ó calenda-
rio Reims, Zandvoort, Silverstone e 
Spa-Francorchamps. Ante a riqueza 
de carreiras faise crecente o intere-
se dos afeccionados. A F1 empeza a 
chamar.

[1958]Stirling Moss atinguiu o primeiro título de marcas para a 
casa Vanwall mailo seu cuarto subcampionato consecuti-

vo, a un punto de Mike Hawthorn. Aínda non ganando, erixiuse en can-
didato para suceder a Fangio, e sacou tempo para prestixiar este deporte 
desde moi cerquiña da nosa Terra.

Coleccionable 

A Fórmula 1
1958

Desgraciado de Moss

Un triunfo en Reims abondoulle a 
Mike Hawthorn para proclamarse cam-
pión. Seis podios, cinco voltas rápidas, a 
seu punto cada unha, e as axudiñas de Phil 
Hill en Monza e en Casablanca botaron 
por terra as ilusións de Stirling Moss, que 
en números acumulaba catro vitorias, tres 
voltas rápidas e un mísero podio. A profe-
sionalidade con que Moss afrontaba as ca-
rreiras observábaa Hawthorn desde certa 
distancia, pero á parte desto contrastaban 
noutras facetas. Mike, por exemplo, non 
tiña sentido da britanidade para non des-
deñar a Ferrari ata por tres veces. O seu 
estilo de condución coa cabeza pegada 
atrás como para ter mellor perspectiva das 
curvas non era dos máis depurados e adoi-
taba darlles tralla ás mecánicas. Na pis-
ta non andaba con requilindornias se tiña 

que meter o coche. Tampouco temía os ri-
vais e era capaz de combinar situacións a 
forza de coraxe e cálculo con arroutadas 
que lle daban. Definitivamente, é absurdo 
comparar a Stirling con Mike.

Mike gardaba as formas de figura in-
glesa paradigmática, en estatura, color da 
pel, ollos azuis, no vestiario e no modo de 
lucir gabardinas e bonetes, pero se algo o 
facía inconfundible era o pelo da color da 
cinza. Incluso subido no coche mantiña o 
porte coa súa camisa e pantalóns de bran-
co, cazadora e o gravatón de lazo. Unha 
vez en Reims, antes de empezar a corrida, 
non parou ata que botou nun lazo daque-
les por esquecerlle o seu no hotel. Na súa 
vertente social levaba ata o límite o tó-
pico horaciano do carpe diem en canto 

que era amigo da cervexa, de fumar en 
pipa e de mandarlle uns tróspiros des-
pois das carreiras. Agora ben, non todo 
el eran espiñas. En Nürburgring58 retírase 
unha volta despois do accidente mortal do 
seu amigo Peter Collins alegando un fallo 
mecánico.

Foi deixar as carreiras e, en menos 
dun ano, morreu de accidente de estrada. 
Tense falado de que padecía unha doen-
za incurable. Incurable coma o sentimento 
de culpa de Le Mans55 e incurable coma 
o resentimento contra os coches por le-
var perdido a amigos da infancia (Beau-
man e Crossley), amigos da Ferrari (Asca-
ri, De Portago, Villoresi, Musso), amigos 
británicos (Wharton, Whitehead, Collins, 
Lewis-Evans) e ó seu propio pai, Leslie 
Hawthorn.

Vivir o presente
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conStrutor moDelo motor pilotoS
1 vandervell products ltd vW10 vanwall moss / Brooks / lewis-evans
2 Scuderia Ferrari 246 Ferrari hawthorn / collins / musso
3 cooper car company t45 coventry climax Salvadori / Brabham

conStrutor moDelo motor pilotoS

PILOTO ARX MON HOL INDY BEL FRA GBR GER POR ITA MAR TOTAL
1 mike hawthorn (4) (1) (2) 7 p 9 p 7 - p 7 6 6 p 42 (49)
2 Stirling moss 8 - 9 - 6 - p 1 8 p - p 9 41
3 tony Brooks - p - 8 - - 8 - 8 - 24
4 roy Salvadori - 3 - - 4 6 - 2 - 15
5 harry Schell - 2 6 - 2 - 2 - - - 2 14
- peter collins - 4 - - 2 8 - 14

En termos absolutos 
Vanwall e Ferrari empatan 
a puntos. Polo valor das de-
ducións o chepudo Vanwall 
VW10 imponse ó estiloso Fe-
rrari Dino 246. Para o bo de 
Stirling Moss, despois de todo, 
é un consolo por ter levado 
para a súa terra o primeiro títu-
lo oficial de construtores de co-
ches de fórmula 1. Desde que 
se implantou a clasificación de 
marcas, a guerra entre coches 
verdes e coches colorados deu 
en cobrar un significado máis 
explícito.

Os Cooper impuxéron-
se en dúas probas facendo va-
ler un potencial que os iguala-

ba ós “grandes” no parámetro 
peso / potencia (kg/cv). Lixei-
ros e manobrables como eran, 
Moss venceu na Arxentina 
cun Cooper non oficial de Rob 
Walker, e un inspirado Trin-
tignant nas ruelas de Mónaco. 
Aínda con 500 cc menos do 
tope máximo pero coa mesma 
posición do motor que proxec-
tara Ferdinand Porsche para os 
Auto-Union de entreguerras, a 
configuración dos Cooper-Cli-
max T45 de motor central sig-
nificou a primeira revolución 
tecnolóxica nos oito anos que 
se levaban de F1 e así o soube-

ron ver de alí en adiante os con-
ceptistas dos coches de compe-
tición.

Entre as eivas que mostraba 
o Vanwall estaban o exceso de 
altura, por facer pasar o eixe de 
transmisión por debaixo do cu 
do piloto, e mais a rompibili-
dade dalgúns elementos. Onde 
sacaba vantaxe era no cicela-
do aerodinámico de Chapman 
e Costin, combinado de manei-
ra que refrixerase os freos, e ta-
mén na eficiencia da alimenta-
ción por inxección, posta ó día 
en termos de consumo e po-
tencia polo ex-Mercedes Rudi 

Uhlenhaut.
En defensa da color encar-

nada puxaban Maserati e Fe-
rrari. A marca da colmeira 
de Neptuno parou de apoiar 
desde a fábrica o programa 
de competición; nada máis 
puxo á disposición dos clien-
tes a vitalidade cada vez máis 
decadente do vetusto 250F. 
Pola súa banda, do Dino 246 
con que apareceu en xaneiro na 
Arxentina ó 256 que presenta-
ron no mes de outubro en Ca-
sablanca, Ferrari conservou 
a mesma base, non sendo os 
amortecedores, de fricción por 
hidráulicos, e o sistema de frea-
da, de tambor por disco.

Stirling Moss foi etiquetado pola 
prensa da época como o campión sen 
coroa. Tres subcampionatos sucesi-
vos ó rabo de Fangio creáronlle a con-
dición de eterno segundo, pero, por 
se fora pouco, no 1958 volveu quedar 
atrás do primeiro, a un punto de Mike 
Hawthorn. Disque por falta de entende-
mento, porque perdeu de conseguir un 
punto extra no Grande Prémio de Por-
tugal. Nas trepidantes rúas do Porto, pi-
sadas de lastro e vías de tranvía, mos-
tráronlle a prancha co lema hawt rec 
`récord de volta´ e non forzou a máqui-
na porque leu hawt reg `normal´.

Stirling morrerá segundo, pero na-
ceu primeiro. Problemas cos freos 

desde o principio acabaron botando a 
Mike Hawthorn fóra da pista portuense 
á altura da curva Epitácio Pessoa. Atra-
vesado no medio e co motor calado, o 
Ferrari vira a dirección para arrincar 
costa abaixo, á vista de Moss, do comi-
sario de pista e do público portugués. 
Co regulamento na man estaba prohibi-
do andar en sentido contrario ó da mar-
cha, polo que o episodio deu que falar 
e que deliberar. Ante os rumores de ex-
clusión, Moss fixo por suxerirlle ó di-
rector da carreira que como testemu-
ña non estaba de acordo en condenar a 
Hawthorn. O comisario medio ratificou 

a Moss coa teoría de que Hawthorn saí-
ra por fóra da pista para prender o mo-
tor e revolver. O xesto que tivo Stirling 
con Mike, entre honrado, inxenuo e éti-
co, pon de manifesto a escala de valo-
res daquela xeración.

A mediados de outubro concluía o 
campionato no trazado africano de Ain-
Diab en Casablanca. Phil Hill estaba 
intercalado entre as posicións dos dous 
candidatos. Como era natural, Phil ce-
deulle o paso ó seu compañeiro de Fe-
rrari para que ganase unha posición, a 
xusta para obter o campionato pola mí-
nima marxe. Stirling pode morrer tran-
quilo, porque sempre haberá Casablan-
cas para perdedores coa súa clase.

PreCooper

Non a toques máis

A marca da colmeira de Neptuno 
parou de apoiar desde a fábrica o 

programa de competición

Na súa vertente social levaba ata o límite o tópico horaciano 
do carpe diem en canto que era amigo da cervexa, de fumar 
en pipa e de mandarlle uns tróspiros despois das carreiras

Na súa vertente social levaba ata o límite o tópico horaciano Na súa vertente social levaba ata o límite o tópico horaciano 
do carpe diem en canto que era amigo da cervexa, de fumar do carpe diem en canto que era amigo da cervexa, de fumar 
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Charles e John Cooper 
eran pai e fillo. Para 
entreterse, deulles por 
armar coches de correr 

no seu garaxe de Surbiton. 
Eran como karts. De constru-
ción rudimentaria sobre unha 
plataforma simple de todo, ían 
arreados por un motor bicilín-
drico de moto, tan comúns na 
vizosa fórmula 500 cc británica 
de principios dos cincuenta. 
Por simplificar o sistema de 
transmisión ás rodas traseiras, 
o propulsor ía instalado detrás 
do asento do condutor.

Sen contaminarse dos in-
cuestionados motores fron-
tais, a Cooper Car Company 
foi escalando desde a F3 ata 
que puxo a andar en Móna-
co57 un T43 de igual mor-
foloxía ós básicos Cooper 
500, pero co chasis reforza-
do conforme cumpría sopor-
tar un motor Climax de 1.900 
cc. O equilibrio das masas, a 
lixeireza do concepto, a ae-
rodinámica frontal, o tama-
ño reducido elevaron o motor 
central-traseiro a revolución 
arquitectónica dos coches de 
carreiras. Ata hoxe.

[1959]A cita bíblica alude ás artes de Davicín para abater o xi-
gante Goliat. A empresa familiar dos Cooper tamén tiña 

todas as de perder mentres non explotou as forzas da súa debilidade apa-
rente: lixeireza e boa dinámica. Fora ou non casualidade, os “condenados 
ananos” xubilaron armatostes co motor adiante.

I Samuel 17Coleccionable 

A Fórmula 1
1959
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PILOTO MON INDY HOL FRA GBR GER POR ITA EUA TOTAL
1 jack Brabham 9 6 4 8 p - - 4 (3) 31 (34)
2 tony Brooks 6 - 8 p - 9 p - - 4 27
3 Stirling moss - p 1 1 6,5 - 9 P 8 p - p 25,5
4 phil hill 3 - 6 4 - 7 - 20
5 maurice trintignant 4 - - 2 3 3 - 7 19

Os Cooper-Climax en mans de Stirling Moss 
e Maurice Trintignant venceran por sorpresa o ano 
anterior nos Grand Prix da Arxentina e Mónaco. 
De alí a un ano era previsible que estes vehículos 
pequenos, moi pequenos ó lado do que viña sendo 
un fórmula-1 normal, volvesen impoñerse ós po-
tentes Ferrari e BRM en carreiras concretas. Así e 
todo, nunca se pensou que o dominio puidera 
ir máis alá, pero sucedeu o mesmo do conto de 
David o do tirafonda: axilidade vence a forza. 
Ser era para confiarse, xa non polo tamaño senón 

pola inocencia dos caladiños Charles e John Co-
oper e pola insospeitada ousadía dun australiano 
de poucas palabras que conducía para eles. A sor-
prendente superioridade chegou a tal punto que de 
oito corridas, os agora T51 guiados por Stirling 
Moss, Jack Brabham e Bruce McLaren venceron 
en cinco e deixaron os restroballos para Tony Bro-
oks (Ferrari) e Joakim Bonnier (BRM).

A forza que acompañaba a Jack Brabham 
proviña, máis que de excepcionais calidades de 
condución, do equilibrio daquel auto con motor 
posterior. Antes que unha idea orixinada dentro 
dun cerebro —desenvolvida nos anos trinta por 
Ferdinand Porsche— o concepto “todo atrás” 
abriuse camiño espontaneamente sobre un prin-
cipio elemental consistente en eliminar o eixe da 

transmisión. Todo eran vantaxes: maior peso no 
eixe da tracción, altura frontal rebaixada, recupe-
ración de enerxías pola compacidade da transmi-
sión, etcétera. En conxunto ofrecía prestacións su-
periores ós Ferrari Dino 256 con motor dianteiro, 
50 cabalos máis potentes e 100 quilos máis pesa-
dos. Os graciosos Cooper do 59 portaban Coven-
try-Climax FPF 2.5 que vomitaban a potencia de 
forma nivelada e, fronte ós preguiceiros 6V de Fe-
rrari, posuían un par elevado en baixa. Os “ananos 
veloces”, que lles chamaba Enzo, ofrecían por pri-
meira vez na fórmula 1 a posibilidade de regular o 
chasis en función das características da pista, o cal 
en mans de Jack e Bruce, consumados especialis-
tas na posta a punto, viñan a acentuar o papel do 
piloto nos garaxes.

Jack Brabham sae das profun-
didades da clasificación do ano 58. 
Dun día para outro, instálase na cús-
pide do campionato. Algúns dos seus 
estraños comportamentos merecerían 
un estudio de fisioloxía no deporte 
automobilístico, xa que era todo un 
meterse no coche e baixarlle o ritmo 
cardíaco. Desacelerábanlle os latexos 
a pesar da tensión mental da competi-
ción e a carga emocional que se sofre 
a centímetros de coches rivais bufan-
do e afumando.

Do noso Jack dicíase que facía 
cousas raras coas mans no volante, 
que collía as curvas coa cabeza ga-
cha, que trazaba por zonas de areas 
para tocarlles o carabillo ós de atrás. 
Sexa como fora, non ganou menos 
carreiras ca Moss, quedou outra vez 
de primeiro o ano seguinte e volve-
uno facer no 1966 cun coche de fabri-
cación propia. Colecciona tres títulos, 
coma Stewart, Lauda e Senna, pero 
pásalle coma Piquet, que parece que 
é menos. Sen ser un ideal de virtude 

en velocidade, técnica, elegancia e 
estatística pura, é xusto reivindicar 
a Jack Brabham por ter feito moito 
con pouco. Un optimizador nato, en 
retórica empresarial.

Algúns extractos da época retra-
tan o perfil do piloto-mecánico-pa-
trón. Frank Gardner: “Jack era o pi-
loto máis dotado do seu tempo. Pero 
cando chegaba ó circuíto levaba ó 
lombo unha semana de traballo na 
fábrica. Faltáballe o punto ese dun 
atleta en forma. Se se chega a con-
sagrar a conducir, Jack dominaría 
a F1 ó xeito de Fangio”. Jack Bra-
bham: “Non concibo as carreiras do-
utra maneira. Necesito comprender 
como funciona o coche no que mon-
to. Para sacarlle a quintaesencia”. 
Denny Hulme: “Canto máis tratas 
con Jack, mellor conta te dás de que 
é completamente inasequible. Este 
home nunca exterioriza os seus sen-
timentos. Non acordo a percibir no 
seu rostro o máis mínimo xesto de 
decepción”. Enzo Ferrari: “Posuíu a 
gran vantaxe de ser ensamblador e 
piloto; ou sexa, coñecía toda a ver-
dade do coche”.

❱❱ Os poderes 
do miniCooper

❱❱ Tres en un
Das nove citas anuais estreáron-

se Avus (Berlín), Monsanto (Lisboa) 
e Sebring (Florida). Estados Unidos, 
polo tanto, contou co seu gran pre-
mio á parte das 500 millas. Da lis-
ta de inscritos borráronse os dous 
campións vixentes: Mike Hawthorn 
e Vandervell Products Ltd. O re-
quintado Mike Hawthorn por pere-
cer nun accidente de coche, e a casa 
Vanwall por motivos de conciencia 
e saúde do seu patrón, Tony Vander-
vell. Pero á vista, quizais nada mu-
dou coma a escenografía das forma-
cións, onte pragadas de Maseratis de 
alugueiro e hoxe cunha patulea de 
Coopers.

Ata Sebring, última corrida do 
ano, chegaron con opcións ó cam-
pionato Jack Brabham (Cooper), 
Tony Brooks (Ferrari) e o sempiter-
no Stirling Moss (Cooper-Walker), 
os tres con dúas vitorias. Daquela 
carreira é a imaxe do ano, que retra-
ta a agonía de Brabham a 500 me-
tros da meta arrepuxando á man o 

coche seco de combustible cando 
Moss xa tiña abandonado e Brooks 
entraba de terceiro... insuficiente. 
A modo de balance, Tony Brooks, 
o dentista máis veloz da fórmula 1, 
non deu aproveitado cun Ferrari o 
baleiro deixado por Fangio, Collins, 
Hawthorn no capítulo de pilotos, e 
Maserati e Vanwall no de marcas. 
Pola súa parte, Stirling Moss, cun 
pé na BRM e outro pé na Walker, 
brillou en apartados pouco efecti-
vos (poles e voltas rápidas) e pa-
deceu a fraxilidade da caixa de cin-
co velocidades Colotti ata en catro 
ocasións. Prensa e público británico 
roían desconsoladamente as penu-
rias crónicas do eterno subcampión.

Para as estatísticas quedaron 
o primeiro título dun australiano, a 
copa de construtores para Cooper, 
a única vitoria de Jo Bonnier, o pri-
meiro triunfo para a BRM, e o ven-
cedor máis noviño da historia: Bru-
ce McLaren con 22 anos, 3 meses e 
13 días.

Perdedor crónico

22 Sprint Motor >> Sprint Motor >> Sprint Motor A Fórmula 1 sen reparo ningún

conStrutor moDelo motor pilotoS
1 cooper car company t51 coventry climax Brabham / mclaren
2 Scuderia Ferrari 256 (246) Ferrari Brooks / p.hill
3 owen racing organisation 25 B.r.m. Bonnier / Schell
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Das nove citas anuais estreáron-
se Avus (Berlín), Monsanto (Lisboa) 
e Sebring (Florida). Estados Unidos, 
polo tanto, contou co seu gran pre-
mio á parte das 500 millas. Da lis-
ta de inscritos borráronse os dous 
campións vixentes: Mike Hawthorn 
e Vandervell Products Ltd. O re-
quintado Mike Hawthorn por pere-
cer nun accidente de coche, e a casa 
Vanwall por motivos de conciencia 
e saúde do seu patrón, Tony Vander-
vell. Pero á vista, quizais nada mu-
dou coma a escenografía das forma-
cións, onte pragadas de Maseratis de 
alugueiro e hoxe cunha patulea de 
Coopers.

Ata Sebring, última corrida do 
ano, chegaron con opcións ó cam-
pionato Jack Brabham (Cooper), 
Tony Brooks (Ferrari) e o sempiter-
no Stirling Moss (Cooper-Walker), 
os tres con dúas vitorias. Daquela 
carreira é a imaxe do ano, que retra-
ta a agonía de Brabham a 500 me-
tros da meta arrepuxando á man o 

coche seco de combustible cando 
Moss xa tiña abandonado e Brooks 
entraba de terceiro... insuficiente. 
A modo de balance, Tony Brooks, 
o dentista máis veloz da fórmula 1, 
non deu aproveitado cun Ferrari o 
baleiro deixado por Fangio, Collins, 
Hawthorn no capítulo de pilotos, e 
Maserati e Vanwall no de marcas. 
Pola súa parte, Stirling Moss, cun 
pé na BRM e outro pé na Walker, 
brillou en apartados pouco efecti-
vos (poles e voltas rápidas) e pa-
deceu a fraxilidade da caixa de cin-
co velocidades Colotti ata en catro 
ocasións. Prensa e público británico 
roían desconsoladamente as penu-
rias crónicas do eterno subcampión.

Para as estatísticas quedaron 
o primeiro título dun australiano, a 
copa de construtores para Cooper, 
a única vitoria de Jo Bonnier, o pri-
meiro triunfo para a BRM, e o ven-
cedor máis noviño da historia: Bru-
ce McLaren con 22 anos, 3 meses e 
13 días.

Colin Chapman, enxeñeiro, estratega e patrón da casa 
Lotus, efectuou un exercicio simultáneo de reflexión, 
sensibilidade de ex-piloto e intelixencia para decatarse 
de que o segredo dos Cooper todo-atrás estaba na posta 

a punto dos chasis regulados a milímetro por pilotos mecánicos, 
os chamados “Cooper-boys”. A alma do Lotus 18 asumiu estes 
novos valores, que ata impresionou ó mesmo Moss, de volta de 
case todo a aquela altura. Aínda así, acusaba a fraxilidade dun 
proxecto xuvenil, por inexperiencia e por exceso de valentía, 
como o demostra a novidade de integrar os palieres nos brazos 
superiores da suspensión.

Pola súa parte, Enzo Ferrari caeu da burra e terminou pre-
sentando en Mónaco un 246P (posteriore) para Richie Ginther 
canda os tradicionais 246 de motor dianteiro encomendados a 
outro americano, Phil Hill, e ó alemán Wolfgang Graf Berghe 
von Trips, naturalmente conde.

[1960]Entre o 6 de xuño e o 14 de agosto, desde Zanvoort ata 
o Porto, o trío composto polo chasis Cooper, o propulsor 

Coventry-Climax e o hoxe sir Jack Brabham domina en cinco probas con-
secutivas, suficiente para repetiren o desenlace triunfal do 1959. O verde 
británico imponse ó tinte rosso dos italianos.

Entre cabaleirosColeccionable 

A Fórmula 1
1960

Antes de Indianapolis, onde ós europeos non se lles per-
día nada ir, correuse en Buenos Aires e en Mónaco. Alí se 
soubo de que ía cadaquén ante o anuncio de Auguste Pé-
rouse, presidente da Comisión Deportiva Internacional 
(CSI), de fixar o peso das máquinas e mais reducir a capaci-
dade dos motores a 1.500 cc. a partir do ano 1961. Os coope-
retes acabaron marcando definitivamente as tendencias non 
só en canto á posición do motor senón tamén en canto ó vo-
lume da sección frontal, que os converteu en invencibles ata 
nas pistas de velocidade pura.

En Cooper combinaron as mellores calidades do auto T51 
ganador, coas evolucións que permitía o concepto de auto de 
carreiras que se acababa de descubrir. De resultas saíu o T53 
de cinco marchas, suspensión con resortes helicoidais, barra 

estabilizadora e freos de disco. Tiña de particular unha estru-
tura de tubos compacta e lixeira á que se cinguía a carroce-
ría coma se fora pel e levaba ó límite o perfil baixo, xa que 
levantaba un máximo desde o chan de 67 cm no punto máis 
alto, que era moito dicir. Sen ser o máis lixeiro nin o máis 
potente, ofrecía unha boa dinámica que ninguén mellor ca 
Jack e Bruce fixeron por potenciar mercé ó extraordinario 
tento no labor de axeitaren o chasis a cada tipo de pista.

En fronte do Cooper T53 lowline plantouse o Lotus Mk 
18, creación do maxín de Chapman. Ámbolos dous bólidos 
compartían o Coventry-Climax de catro cilindros potencia-
do vinte cabalos (245) á conta de 250 revolucións máis có 
motor do ano anterior. Para daquela Lotus destacábase no 
parámetro do peso, xa que incluso baixaba corenta quilos en 
relación ós liviáns T53. Non pasaron do subcampionato por 
culpa da fraxilidade dos compoñentes, motivo polo cal se foi 
creando unha lenda negra en Lotus ó longo de lustros.

BRM tampouco non deu neutralizado co seu modelo P48 
a vantaxe dos Cooper, con maior experiencia con monopra-
zas de motor central. Para daquela a etapa de resistencia vis-
ceral de Enzo Ferrari co concepto de motor dianteiro estaba 
superada, tal como rebela o material gráfico da época, con 
contrastes graciosos entre os vetustos tramancos vermellos e 
os fuguillas verdes de Cooper, Lotus e BRM.

Balas contra canóns

C
a punto dos chasis regulados a milímetro por pilotos mecánicos, 

superiores da suspensión.

von Trips, naturalmente conde.

Antes de Indianapolis, onde ós europeos non se lles per

tura de tubos compacta e lixeira á que se cinguía a carroce-
ría coma se fora pel e levaba ó límite o perfil baixo, xa que 

potente, ofrecía unha boa dinámica que ninguén mellor ca 

tento no labor de axeitaren o chasis a cada tipo de pista.
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Jack Brabham tomou a vantaxe defi-
nitiva ligando cinco triunfos a partir da 
terceira carreira. Ben é verdade que o 
camiño se lle fora achaiando tanto pola 
xubilación dos veteranos como pola si-
nistra selección natural encima das pis-
tas. Sen ir máis lonxe, Stirling Moss per-
deu os dous meses do verán en que se 
concentraban a maioría das probas por 
causa dun trompazo nos ensaios de Bé-
lxica. Un fallo mecánico a máis de do-
uscentos por hora partiu as pernas de 
Stirling e aínda menos mal. Aquel Spa-
Francorchamps de catorce quilómetros 
alimentou a lenda negra do circuíto das 
Ardenas. Como preludio da carreira, o 
sábado accidentáronse seriamente Mike 

Taylor e o citado Stirling Moss. O do-
mingo Chris Bristow queda no sitio ó 
saír a rolos dunha curva en lea con Wi-
lly Mairesse, e Alan Stacey perde o con-
trol do Lotus a máis de 200 Km/h en ple-
na recta Masta por coller por diante un 
paxaro.

A Brabham nada máis lle deu guerra 
outro oceaniense coma el, o neocelan-
dés Bruce McLaren. Tras un inicio ful-
gurante, récord incluído de vitoria ós 22 
anos e 104 días, Bruce fundamentou as 
súas aspiracións coleccionando podios 
ó rabo do seu paisano. Ámbolos dous 
constituían o equipo de fábrica e reno-
varon para Cooper o título de marcas 
sen demasiada oposición.

A todo ou nada, Black Jack subiu 
cinco veces ó máis alto e non lle fixo fal-
ta combinalo con podios, nutridos con 
pilotos de calado desigual tales como 
Allison, Ireland, Phil Hill, Graham Hill, 

Gendebien, Surtees, Clark, Ginther e 
Mairesse, ningún deles latino. Este ano 
Jack despregou un xeito de ganar carrei-
ras pouco propio del, xa que se encon-
trou sen moito rival. Con dicir que fixo 
un papel destacado en capítulos de ve-
locidade como poles e voltas rápidas, 
abonda. Porque o normal nel era man-
terse fóra de perigo mentres a carreira 
non asentaba; así que se estabilizaban as 
posicións e intuía as intencións tácticas 
dos seus rivais, tanteábaos presionándo-
os. O seu forte era ir de menos a máis e 
no momento en que entran as présas e 
os nervios sacaba o trazo máis destaca-
do do seu clímax: a tranquilidá.

Monza foi boicoteado 
polas casas anglosaxonas 
Cooper, BRM, Lotus mai-
los equipos satélites Walker 
Racing e Yeoman Credit. 
Os organizadores do Gran 
Premio d´Italia sacaran da 
manga os aneis peraltados 
do trazado antigo, segun-
do aqueles como malas ar-
tes para aproveitarse da alta 
velocidade dos Ferrari, úl-
tima esquadra da decadente 
armada latina. Plantáronse 
en bloque porque razoaban 
que promedios de 220 Km/h 
atentaban contra a segurida-
de, pero no fondo daquela 
retesía nacionalista subxa-
cía resentimento pola par-
cialidade da normativa téc-
nica inminente favorable ós 

construtores de F2, nomea-
damente Ferrari e Porsche. 
De modo que aquel Monza 
honrou o Ferrari 246 de Phil 
Hill, Richie Guinther e Wi-
lly Mairesse, como derra-
deiro exemplar con motor 
frontal en ganar un gran pre-
mio. Desde aquela, `Ferrari 
contra todos´ e `Todos con-
tra Ferrari´ son titulares re-
petidos nos xornais do mun-
do enteiro.

Outra tenrura éa a vito-
ria do restablecido Stirling 
Moss en California a bordo 
do último e derradeiro motor 
2.5 da fórmula 1: o Lotus 18 
Conventry-Climax FPF. Ri-
verside era a proba final do 
calendario e compartía país 
coa proba das 500 Millas. 

Xusto no 1960 conclúe a re-
lación de comenencia co In-
dianapolis Motor Speedway 
tras once anos infrutíferos 
por culpa de que o forma-
to xenuinamente estadouni-
dense mantivo inalterados 
os seus valores tradicionais, 
con independencia de ser 
utilizado por un campionato 

alleo ós seus esquemas. Así 
son as cousas, e nos anais da 
efe-un infiltráronse ameri-
canos daquelas Cincocentas 
Millas: John Parsons, Lee 
Wallard, Troy Ruttman, Bill 
Vukovich, Bob Sweikert, 
Pat Flaherty, Sam Hanks, Ji-
mmy Bryan, Rodger Ward e 
Jim Rathmann.

Título de 
rebaixas

Todos contra Ferrari
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conStrutor moDelo motor pilotoS
1 cooper car company t53 coventry climax Brabham / mclaren
2 team lotus type 18 coventry climax ireland / clark
3 Scuderia Ferrari 246 Ferrari p.hill / von trips

conStrutor moDelo motor pilotoS
1 cooper car company t53 coventry climax Brabham / mclaren

PILOTO ARX MON INDY HOL BEL FRA GBR POR ITA EUA TOTAL
1 jack Brabham - - 8 8 p 8 p 8 p 8 3 43
2 Bruce mclaren 8 6 - 6 4 (3) 6 4 34 (37)
3 Stirling moss - p 8 p 3 p - - 8 p 19
4 innes ireland 1 - 6 - - 4 1 6 18
5 phil hill - 4 - 3 - - - 8 p 1 16

no fondo daquela retesía nacionalista subxacía resenti-
mento pola parcialidade da normativa técnica inmi-

nente favorable ós construtores de F2, nomeadamente 
Ferrari e Porsche

no fondo daquela retesía nacionalista subxacía resentino fondo daquela retesía nacionalista subxacía resenti

Para daquela a etapa de resistencia visceral de Enzo 
Ferrari co concepto de motor dianteiro estaba superadaFerrari co concepto de motor dianteiro estaba superadaFerrari co concepto de motor dianteiro estaba superada

Un fallo mecánico a máis de 
douscentos por hora partiu as 

pernas de Stirling e aínda menos 
mal

pernas de Stirling e aínda menos pernas de Stirling e aínda menos 
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Hyundai Santa Fe
13Proba << Sprint Motor

arestora, os produtos que 
comercializa a casa surco-
reana están moi lonxe desta 
filosofía e, se ben os prezos 
son superiores, tamén a 
calidade xeral medrou de 
xeito exponencial. os gustos 
europeos esixen este nivel 
de calidade e Hyundai non 
deixa de abraiarnos ofrecen-
do coches cada vez mellores 
e cunha relación prezo-
calidade inmellorable. 

■ LUIS PENIDO | TexTo

■ LUIS PENIDO/SPRINT MOTOR | FoTos

Indo ao caso que nos ocu-
pa, estivemos a probar un 
hyundai Santa Fe con mecáni-
ca 2.2 Crdi turbodiésel de 155 
cabalos e caixa de cambios 
automática de 5 relacións. Sa-
lientar que isto foi posible gra-
zas á xentileza do novo conce-
sionario hyundai Ifer.

O Santa Fe encádrase den-

tro dos todocamiños de tama-
ño compacto con 4,60 metros 
de longo por 1,89 de ancho 
e 1,78 de alto. O seu aspec-
to é impoñente: unhas liñas 
suaves e un deseño un tanto 
conservador, porén entra pola 
vista. Como é habitual neste 
tipo de vehículos todocami-
ño, cumpre á perfección coas 
esixencias dun usuario que 
procure un vehículo quen de 
circular por calquera tipo de 
terreo (agás as trialeiras) e, 
ao mesmo tempo, garantir 
un alto grao de comodidade 
para circular polas estradas 
convencionais case ao ritmo 
dun turismo.

Nun principio configúrase 
como un cinco prazas, aínda 
que de maneira opcional se 
poida equipar con dúas pra-
zas máis na zona destinada a 
maleteiro. O equipamento de 
serie é ben extenso incluíndo: 
control de estabilidade ESP, 
control de tracción TCS, clima-

tizador bizo-
nal, seis airbags, 
lamias de aliaxe… coa 
posibilidade de incorporar ex-
tras como teito solar, tapiza-
ría de coiro… que por certo, si 

equipaba a unidade pro-
bada por Sprint Motor.
xa no interior dicir que é 

moi amplo e modulable, o 
que se traduce en versatilida-
de.

www.terremotocompostela.com

Tel. 981 561 302
Santiago de Compostela

tro dos todocamiños de tama-
ño compacto con 4,60 metros 
de longo por 1,89 de ancho 

tizador bizo-
nal, seis airbags, 
lamias de aliaxe… coa 

equipaba a unidade pro-
bada por Sprint Motor.
xa no interior dicir que é 

de certo, até fai pouco, hyundai 
era unha marca asociada á idea de 
coche económico e práctico. Un 
vehículo hyundai posuía 
calidade, fiabilidade e 
acabados satisfacto-
rios, alén do obxec-
tivo de cumprir á 
perfección, pero 
sen máis alardes.

de certo, até fai pouco, e certo, até fai pouco, hyundai 
era unha marca asociada á idea de era unha marca asociada á idea de 

Elegancia impoñente

• SPRINT 154.indd   13 14/12/09   18:32:02



14 Sprint Motor >> Proba

Logo das probas de im-
pacto, o hyundai Santa Fe 
acadou a maior cualificación 
de protección en choques 
frontais, laterais e traseiros, 
situándoo entre os máis se-
guros da súa categoría.

O seu comportamento 
dinámico ven marcado por 
unha carrozaría cun centro 

de gravi-
dade elevado 

e tracción dianteira, que se 
converte electronicamente 
en tracción total cando de-
tecta perdas de tracción ou 
premendo un botón no ca-
dro de instrumentos (conec-
ta a tracción total perma-
nente). Os percorridos de 

suspensión son  curtos da-
bondo e os pneumáticos re-
sultan máis axeitados para 
circular por asfalto, polo que 
as prestacións en terreos 
complicados vense bastan-
te limitadas. É nestas situa-
cións nas que se agrade-
ce máis a caixa de cambios 
automática, que fai doada 
a condución e compensa a 
falta de redutora. Asemade, 
a devandita caixa de cam-
bios permite aproveitar de 
xeito cómodo a potencia e o 
par motor sen castigar o em-
brague.

Así mesmo, citar os án-
gulos de ataque, ventral 
e saída que son ben apro-
piados, cunha altura libre 
ao chan que se cifra en 205 
mms.

Seguridade e dinámica
Logo das probas de im

pacto, o hyundai Santa Fe 
acadou a maior cualificación 

de gravi
dade elevado 

e tracción dianteira, que se 

suspensión son  curtos da
bondo e os pneumáticos re-
sultan máis axeitados para 

Logo das probas de im- de gravi- suspensión son  curtos da-
Seguridade e dinámicaSeguridade e dinámicaSeguridade e dinámica

O SANTA FE 
ENCádRASE dENTRO 
dOS TOdOCAMIñOS 

dE TAMAñO 
COMPACTO CON 4,60 
METROS dE LONGO 

POR 1,89 dE ANChO E 
1,78 dE ALTO

POdEMOS ASEGURAR qUE OS 
SERVIZOS qUE AChEGA O SANTA 

FE SON SORPRENdENTES 
FóRA dA ESTRAdA

Motor: 2.2 CRDi
Cilindrada: 2.188 cc
Estrutura: 4 cilindros en liña, 4 válvulas por cilindro

Inxección: turbodiésel inxección directa Common Rail

Potencia máxima en cv / rpm: 155 / 4.000

Par motor en Kg.m / rpm: 35 / 1.800-2.500

Tracción: tracción total con xestión electrónica do reparto 

de tracción
Caixa de velocidades: automática

Número de velocidades: 5

Freos dianteiros / traseiros:  

discos ventilados / discos macizos

Asistente de freada: ABS de 4 canles e 4 sensore + EBD

Lonxitude total: 4.675 mm

Capacidade do maleteiro (litros): 774

Combustible: gasóleo
Capacidade do depósito: 75 litros

ficha técnica
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Ao longo dos días 
que durou a pro-
ba -e aprovei-
t á n d o n o s 
do coñe-
cemen-
to do 
t e -

rreo do 
noso amigo triat-
leta Iván Raña- puide-
mos introducírmonos 
en pistas forestais e go-
zar das prestacións off 
road do hyundai Santa 
Fe. Cómpre facer men-
ción da fermosura das 
paisaxes e vistas cara o 
Val da Mahía que tive-
mos o pracer de albiscar 
durante a viaxe. Sen me-
ternos en excesivas fon-
duras, podemos asegu-
rar que os servizos que 
achega o Santa Fe son 
sorprendentes fóra da 
estrada (para os profa-
nos) e moi dignas para 
un uso cotián na cidade, 
onde só o penaliza algo 
o seu elevado peso. A 
xa citada boa relación 
prezo-produto faino 
moi atractivo para quen 
queira un vehículo po-
livalente e aspire a algo 
máis que un vehículo 
convencional.

Ao longo dos días 
que durou a pro-
ba -e aprovei-
t á n d o n o s 
do coñe-
cemen-
to do 
t e -

rreo do 
noso amigo triat-
leta Iván Raña- puide-
mos introducírmonos 
en pistas forestais e go-
zar das prestacións off 
road do road do road hyundai Santa 
Fe. Cómpre facer men-
ción da fermosura das 
paisaxes e vistas cara o 
Val da Mahía que tive-
mos o pracer de albiscar 
durante a viaxe. Sen me-
ternos en excesivas fon-

Co
nc

lu
si

ón
s
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Pilotos galegos fóra da terriña

ChEGOU dECEMBRO E AS CARREIRAS PEChARON A 
PORTA, PENSANdO EN ABRILAS UN PAR dE MESES dES-
POIS. TEMPORAdA qUE REMATA CON ACORdES RESUL-
TAdOS PARA OS PILOTOS GALEGOS qUE APOSTARON 
POR CORRER MáIS ALó dAS SúAS PRINCIPAIS FRONTEI-
RAS. SPriNt Motor qUIxO LEMBRAR O MáIS SALIEN-
TABLE dOS NOSOS POR ESPAñA E EUROPA AdIANTE.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

ChChEGOUEGOU d dECEMBROECEMBRO EE ASAS CARREIRASCARREIRAS PECPEChhARONARON AA

Entre títulos e subcampionatos
Máis que merecido foi o nacio-

nal de asfalto para os irmáns Sergio 
e diego Vallejo, tras el hai moito 
tempo. Unha magnífica temporada 
onde ademais de vencer en Cana-
rias, Ourense, Asturias, Sierra More-
na e Madrid lograron outros postos 
de honra que lle deron a mereci-
da recompensa. Tres anos fieis ao 
Porsche, que no 2010 podería de-
rivar ata un S2000 o continuar coa 
unidade da firma xermana.

xa con unha consolidada traxec-
toria no mundo dos ralis, seguindo 
un pouco á estela do seu pai, Víctor 
Senra apostou neste ano pola Pro-
ducción rally racing, a monomarca 
de Mitsubishi organizada polo leo-
nés Roberto Méndez. Mantivo un 
interesante man a man, tanto en 
asfalto como en terra, co mexicano 
Benito Guerra, que finalmente in-
clinouse a favor deste, pola exigua 
marxe dun punto.

Pablo Antelo facía da terra a súa principal 
actividade de competición nos últimos anos. 
Pero de correr contra o crono o santiagués 
pasou a pelexar, carrozaría contra carrozaría, 
contra rivais de experiencia no mundo de au-
tocross, Afinou nunha temporada con media 
ducia de citas e trouxo para a súa terra o título 
na división 1 de turismos.

Así se fraguou a temporada do piloto 
de Neda Pablo Rey, que se decantou pola 
aínda nova oferta de Suzuki. Loitando 
con xente de experiencia como Esteban 
Vallín o ferrolán chegou á decisiva ca-
rreira con op-
cións para 
facerse coa 
vitoria final, 
pero final-
mente tivo 
que se con-
tentar con 
secundar ao 
curtido pilo-
to asturiano.

Acabou a 
espera

Por tan só 
un punto

Pronto 
chegou o 
primeiro

De  
menos 
a máis
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Entre títulos e subcampionatos Así quedaron os dous galegos 
que escolleron o European open 
F3 como a súa principal ocupación 
deportiva no 2009. Na derradeira 

manga Míguez 
tivo que se con-
formar co sub-
campionato ab-
soluto, mentres 
que Abadín non 
puido ir máis aló 
do terceiro pos-
to final na Copa 
de España.

Os primeiros pasos danse no mundo dos kart e soen ser 
dos máis duros, por razóns dispares. Ben o sabe o ourensán 
Rubén Rodríguez, que aposta nas últimas temporadas polo 
estatal da categoría KF2. Meritoria campaña a de Rodríguez 
que, pese a atrancos varios, acadou a terceira praza final da 
devandita categoría, que podería ser a segunda se prospera 
unha reclamación aínda pendente.

Ás portas

Contra os elementos
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18 Sprint Motor >> Competición

Mundial de Turismos

Foi de novo o máis consistente da numerosa armada BmW, con diversas 
vitorias en diversos trazados. Porén, unha mala carreira en macau estragou 

as súas opcións de triunfo final. Augusto Farfus tivo que dobregar 
perante o empuxe dos leóns e contentarse finalmente con ser terceiro.

Para rematar un ano vitorioso, Seat tamén fixou a pauta no trofeo 
independentes. Foi coa unidade de gasolina do equipo español Sun 

red que o veterano piloto holandés tom coronel pilotou para levarse 
a coroa, curiosamente tamén na derradeira carreira do exercicio.

cambiaron as tornas para Felix Porteiro (natural de castellón) na tempa-
da que se pechou en macau. tra-lo seu paso pola categoría absoluta tivo 

que apostar pola opción de independentes, onde foi claro dominador 
na primeira metade. unha fatídica segunda parte do ano impediulle ser 
campión, ficando segundo na clasificación co 320 Si do equipo Proteam.

Sabedor de que certos pilotos son máis rápidos e de que tamén o traba-
llo de equipo conta, Jordi Gené resultou determinante para que Seat se 
fixera co título de marcas. correcto e meritorio traballo de gregario o do 
catalán, que foi oitavo na xeral final, despois de asinar diversos podios.

anos de traballo e chegou a recompensa. todo un exemplo de pistard como Ga-
briele tarquini que -aos seus 47 tacos- acadou o éxito mundial, logo de quedar-
se o pasado ano xusto ás portas. todo tesón e insistencia ao volante, vintecinco 

anos máis tarde de lograr as súas primeiras coroas noutras especialidades.

O subcampión do 2009 tamén corría para Seat, aínda que agora vaia mudar 
de cores. Falamos de Yvan Muller, o piloto francés gañador no 2008. Loitou 
até o derradeiro intre co seu compañeiro de equipo e, ao final, volveu ser 
segundo. No 2010 formará parte dunha potente estrutura de Chevrolet, 

xunto a homes como: menu, Huff ou o tamén exSeat richard rydell.

tamén formando 
parte do equipo 

bávaro (mais coas 
cores da filial italo-
española), Sergio 

Hernández afrontou 
a súa primeira 

tempada entre os 
grandes. rematou 
undécimo, nun ano 

intermitente, sendo 
quen de obter o éxito 
absoluto no trazado 

checo de Brno.

ambiaron as tornas para Felix Porteiro (natural de 
da que se pechou en 

que apostar pola opción de independentes, onde foi claro dominador 
na primeira metade. 
campión, ficando segundo na clasificación co 320 Si do equipo Proteam.

Foi de novo o máis consistente da numerosa armada BmW, con diversas 

Seat, Seat… 
e Seat ■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo

■ WTTC | FoTos
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CabanelasII Subida a

CO RESULTADO CONSEGUIDO  MANUEL SENRA FAISE CO CAMPIONATO DE TURISMOS EN MONTAñA

CabanelasCabanelasCabanelasCabanelasCabanelasCabanelasCabanelasCabanelasCabanelasCabanelasII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida aII Subida a
LUIS PENIDO qUEDOU  

SEN PREMIO EN CABANELAS

PRIMEIRA VITORIA PARA UN 

VALENTE JESúS POMBO

RUBéN NOGUEIRAS METEU O SILVERCAR NA TERCEIRA PRAZA

Piaggio GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez ulla
santiago de compostela

tfno.: 981 561 740
981 562 001

Fax: 981 588 070

DISTRIBUIDOR OFICIAL

PIAGGIO

JULIO DOCE FOI  O CUARTO CLASIFICADO

ESTA VEZ ENCINAS TIVO  qUE SE CONFORMAR COA 
SEGUNDA PRAZA

O CARBALLIñéS JAIME CASTRO 
FINALIZOU SéTIMO DA xERAL

NA CATEGORíA DE HISTóRICOS xESúS FERREIRO NON TIVO RIVAL
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o melidense Jesús Ferreiro, xunto ao 
seu navegante roberto lorenzo, non 

puido loitar pola vitoria co Porsche 
ao sufrir unha avaría na 

primeira etapa

20 Sprint Motor >> Competición
O piloto de trial Adam Raga podería competir  
na Coruña logo da súa lesión de xeonlloRali Costa Brava Histórico

■ JAVIER FIGUEIREDO | TexTo e FoTos

Walter röhrl e Jean ragnotti 
foron os invitados 

este ano

o alemán 
Walter röhrl foi o 

gañador do rali histórico

cam-
bio de 
coche para 
os vigueses 
Germán 
Gómez e Ventura 
Jiménez, agora 
cun competitivo 
Porsche 911 fei-
to en millares 
autosport

Sempre 
se atopan 
curiosas 
decoracións 
como era o 
caso deste Seat 
Panda coma 
o que levara 
carlos Sainz

aínda 
que en menor 

número que na pasada 
edición, non faltaron algunhas 

unidades do bonito lancia Stratos

o ga-
lego Julio 

Borja debutou 
no nacional de 
históricos nun 
Ford escort rS 

acompañado por 
cándido estévez

Non 
todo ían 

ser Porsche 
911 e Ford 

escort, algún 
renault 5 turbo 

rachaba coa 
hexemonía dos 

anteriores
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“Estar parado sen  
facer o que che  
gusta é unha desgraza”

O piloto de trial Adam Raga podería competir  
na Coruña logo da súa lesión de xeonllo

adam raga Sans, o piloto 
catalán de trial, semella estar 
saíndo xa da parada profesio-
nal motivada pola lesión de 
xeonllo que o deixou fóra de 
probas como a de Zaragoza 
e a de Girona, celebradas os 
pasados 2 e 31 de outubro, 
respectivamente. raga, catro 
veces campión do mundial 
de trial indoor, tivo que ser 
substituído nas devanditas 
competicións por marc 
Freixa. 

Por certo que a saída do 
túnel para o piloto catalán 
poderíanos coller ben preto. 
de feito, na súa axenda figura 
unha cita case segura para o 
27 de decembro na proba de 
trial da Coruña. Todo depen-
de, cóntanos, de como evo-
lucione o seu xeonllo. Para o 
membro do equipo Gas Gas 
(a factoría de motos de Salt, 
Girona, ligada a el dende os 
comezos da súa andaina), o 
importante é superar dunha 
vez por todas a mancadura, e 
máis tendo en conta que para 
un piloto -na súa opinión- es-
tar parado é “un sufrimento 
que non se pode explicar”.

Sprint Motor: Como es-
tás?

Adam Raga: Estou mellor, 

máis recuperado. Porén, é di-
fícil recompoñerse de algo 
así. Para un piloto, unha le-
sión coma esta é o peor que 
pode pasarlle. É ben compli-
cado e ben duro, mais estou 
contento de como me estou 
a recuperar. 

Sprint Motor: Cales fo-
ron os teus últimos avan-
ces?

Adam Raga: Logo da máis 
recente operación, o meu 
xeonllo ten mellorado moito 
e teño menos dor. Pola con-
tra, levo  moito tempo parado 
e a perna ten que ir gañando 
músculo. Arestora, estou co-
mezando xa a adestrar, mais a 
un nivel lonxe do que tiña an-

tes. Só me queda ir gañando 
forza e ver se podo estar pre-
parado para a vindeira proba. 

Sprint Motor: Cres que 
che será posible estar na 
Coruña?

Adam Raga: Acho que si, 
que para A Coruña xa teño 
que estar ben. Se cadra, non 
ao cen por cento, mais si 
agardo ao menos estar recu-
perado da lesión.

Sprint Motor: Con que 
gañas afrontas este retor-
no?

Adam Raga: Abofé que 
teño moitas gañas. As man-
caduras e estar parado sen 
facer o que che gusta é unha 
desgraza. O sufrimento que 

se sente non se pode expli-
car. Un, cando está mal, o úni-
co que quere é volver a estar 
ben e gañar. A miña intención 
é retornar e paseniño coller o 
nivel.

Sprint Motor: Tiras algo 
positivo deste período?

Adam Raga: Non, nada. É 
imposible tirar algo positivo 
de algo así.

Sprint Motor: Como ves 
o teu futuro?

Adam Raga: Ben, o meu 
obxectivo é correr na Coru-
ña, malia non ter nivel obxec-
tivo para acadar resultados. 
Máis adiante nunca se sabe. 
Só vexo o presente, que é tra-
ballar e recuperarme.

Para A Coruña xa 
teño que estar ben. 

Se cadra, non ao 
cen por cento
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O regreso do Bo-
tafumeiro á esfera 
dos ralis galegos, 

logo da parada do 
ano pasado por 

males económicos, 
seguiu máis ou 

menos o guión pre-
establecido. Baixo 
unha climatoloxía 

variable e unhas 
especiais moi de-
licadas, os irmáns 

Burgo referendaron 
o título acadado 
no Baixa Limia e 

obtiveron a quinta 
vitoria do exercicio. 

Non sufriron para 
acadar un triunfo 

sobre as sobrancei-
ras especiais dos 

arredores de Com-
postela, con moito 

público pero me-
nos que en mangas 

anteriores da tem-
pada que aquí se 

pechou.

Burgo, sen rival
retornando aos ralis: 
desta volta máis centrado 
na montaña, Senra fixo 
honra a aquilo de que “os 
vellos rockeiros xamais 
morren” e alcanzou a 
segunda praza.

Por diante de Alberto 
Meira (que nesta cita es-
treaba copi na persoa de 
Joaquín Conde, vencedor 
dun sorteo para acompa-
ñar ao campión galego do 
grupo N). A cuarta praza 

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo

■ IVÁN MARANTE | FoTos

xxI Rali Botafumeiro

Sen problemas para os Burgo no asfalto de compostela

cuarta vitoria consecutiva para os Bello no Volante racc

Primeiro gran resultado para os irmáns Pais, cuartos co seu lancer

22 Sprint Motor >> Botafumeiro
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foi propiedade dos irmáns 
Pais, que nos bucles de se-
rán superaron a Luís Vila-
riño. Pois o de Palas resul-
taba prexudicado por un 
erro na monta de rodas e 
problemas nos axustes do 
seu Mégane Kit-Car.

Nova demostración 
dos irmáns Bello. Intrata-
bles no Volante rACC  es-
tiveron os de Ames, onde 
Tino Iglesias foi segun-
do e david Grandal tercei-
ro, causando baixa a pilo-
tos como Adrián díaz ou 
o xa campión Bruno Mei-
ra. Noutra orde de cou-
sas, a carreira compostelá 
-que remataron un total de 
74 equipos- non tiña nada 
que decidir noutras ofer-
tas promocionais; malia a 
iso, seguiron os guións ha-
bituais de entrega e nivel 
de pilotaxe. O Seat León 
de Senén Vázquez e o Peu-
geot 205 de david Rodrí-
guez mandaron nas dúas 
variantes de Kentes, racing 
e Sprint respectivamente. 
Asemade, as primeiras pra-
zas nas dúas categorías do 
trofeo Driver foron parar a 
mans de Abalo e Moledo, 
gañando o lalinense Luís 
Miguel González a opción 
Curuxa.

23Botafumeiro << Sprint Motor

clasificación Xeral
Posto Piloto Escudería Vehículo Grupo Tempo

1 Pedro Burgo Miño Lugo Mitsubishi Evo IX A 00:56:12.000
2 Manuel Senra Senra Sport Peugeot 306 Maxi X 00:57:11.600
3 Alberto Meira Rias Baixas Mitsubishi Evo IX N 00:57:27.800
4 Alejandro Pais Rias Baixas Mitsubishi Lancer EvoIX N 00:58:33.300
5 Luis Vilariño Lalín Deza Renault Maxi Megane Kit Car X 00:58:53.100
6 Martín Bello Senra Sport Citroën C2 VTS A 00:59:42.700
7 Celestino Iglesias Desguaces Tino Citroën Saxo VTS 16 V A 01:00:18.900
8 Francisco Lago Siroco Team Citroën C2 GT A 01:00:35.300
9 José Fernández A.R. Vidal Racing Mitsubishi Evo VII A 01:00:51.500

10 Alex Bermúdez Ferralla Lois Mitsubishi Evo VII A 01:01:05.700

xxI Rali Botafumeiro

a opción curuxa caeu no peto do lalinense luís miguel González

Senra meteu o seu 306 na segunda praza final

o piloto de Valga martín García levouse o trofeo driver

Sen rival o león de 
Senén Vázquez, na 

opción Sprint racing
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E-Vivacity, o scooter 
“eco-cidadán”

Peugeot motocycles foi o primeiro construtor que comercializou un 
scooter eléctrico de serie, foi noticia no Salón de colonia de 1996. ata 
2006, data de cesamento da súa produción, vendéronse 3.500 unidades.

A concienciación colectiva, a evolución dos xeitos de vida e a repercu-
sión mediática favorable fixeron que hoxe en día o mercado sexa máis re-
ceptivo ás solucións verdes que permiten un novo enfoque da mobilidade 
urbana. Neste contexto, Peugeot Motocycles presenta E-Vivacity, scooter 
eco-cidadán.

Máis aló dunha necesidade evidente de mobilidade individual, o cre-
cente interese das entidades locais e os servizos públicos por este tipo de 
vehículo limpo para a constitución de flotas urbanas permite entrever in-
teresantes perspectivas. Equiparable a un 50 cm3, este concepto está equi-
pado de baterías litio-ión, máis estables co paso do tempo e máis eficien-
tes, para ofrecer unha potencia de preto de 4.000 W, máximo permitido 
pola lexislación europea para a categoría. Estas baterías, máis complexas, 
tamén permitirán que o scooter aumente a súa autonomía para realizar 
traxectos de 80 a 100 km sen necesidade de recargas intermedias.

A electrónica de pilotaxe tamén permite a recarga das baterías nas fa-
ses de desaceleración mediante a recuperación da enerxía cinética e ofre-
ce a posibilidade de activar a marcha atrás para as manobras do vehículo a 
velocidade moi reducida. Un módulo de diagnóstico integrado que arqui-
va o historial dos ciclos de carga e de descar- ga, así como os xeitos 
de utilización do vehículo, permitirá que o pi- loto optimice a súa 
condución e o rendemento do vehí-
culo.

O custo de utilización, suma-
mente económico, é o que mar-
ca a diferenza: de 4€/100 km cun 
scooter con motor de explosión, pá-
sase a... só 0,4 euros.

Motor: eléctrico síncrono “brushless” de imáns 

permanentes, refrixerado por aire

Cilindrada: equivalente a 50 cc

Alimentación: batería litio-ion cobalto  

(aprox. 25 kg)
Modos:  
económico / 45 km/h / paseo / marcha atrás

Tempo de carga: recargable en 4 horas

Potencia máxima: 4 kW
Embrague: motor eléctrico de toma directa

Transmisión: correa dentada

Cadro: dobre bancada de aceiro

Suspensión DEL: forquilla telescópica ø 32 mm

Suspensión TRAS: monoamortecedor regulable

Freo DEL: disco ø 200 mm

Freo TRAS: disco ø 190 mm

Altura de asiento: 786 mm

Peso en seco: 115 kg

ficha técnica
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