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A
demanda do mercado
particular e de
empresas non aluga-
doras, continuando
con fortes perdas na

súa evolución, volve diminuír un
30% en marzo, e un 36,8% no tri-
mestre. As compras do mercado
de aluguer pola súa banda, seguen
amosando fortes descensos. No
mes de marzo, un mes propicio
para a merca de turismos por par-
te deste tipo de empresas como
consecuencia da temporada turís-
tica de Semana Santa, rexistrou
unha caída do 61,6% e do 68,2%
no conxunto do primeiro trimes-
tre.

O Plan VIVE-2, complemen-
tado polo esforzo comercial das
marcas, a pesar dos inconvenien-

tes para o acceso das financeiras
de marca ás liñas ICO, está come-
zando a funcionar, con 27.000
operacións ata a mitade do mes de
marzo. Así e todo, as fortes caídas
dos tres primeiros meses do ano,
amosan que non se está xerando
unha demanda adicional no mer-
cado nacional. Se a dotación orza-
mentaria deste Plan se esgota,
como está previsto, antes de rema-
tar o ano, para que se poidan aco-
ller ao Plan un número maior de
operacións, sería conveniente que
se puidese facer uso do total pre-
visto para este Plan (1.200

millóns de euros), de maneira que
a asignación prevista para o vin-
deiro ano (500 millóns de euros),
puidese aplicarse neste exercicio.

O exemplo de Navarra
O Plan Renove posto en mar-

cha polo Goberno de Navarra o
pasado 23 de marzo provocou que
se dupliquen as vendas de auto-
móbiles na Comunidade Foral. En
concreto, o número de operacións
diarias pasou de 30 a 70, aproxi-
madamente, grazas á aplicación
deste Plan, que contempla incenti-
vos directos de 1.200 e 2.200

euros aos compradores, en fun-
ción do nivel de emisións do vehí-
culo adquirido.

Reaccións
As principais asociacións pen-

san que a situación seguirá sendo
delicada ata o verán. O presidente
da Federación de Asociacións de
Concesionarios de Automoción
(Faconauto) considera que o mer-
cado do automóbil está “saneado
e en boa posición” para comezar a
medrar e recuperarse dende posi-
cións máis sas. Faconauto prog-
nostica que as vendas a particula-

res comezarán a botar cifras posi-
tivas a partir dos meses de verán.

Máis negativa se amosa a
Asociación Española de
Fabricantes de Automóbiles e
Camións (Anfac) quen alerta que
as vendas de coches seguirán
caendo nos vindeiros meses, de
forma que o comportamento do
mercado no segundo trimestre
será “parecido ao do primeiro”.
Segundo o director xeral de
Anfac, Luís Valero, “as caídas das
matriculacións comezarán a
moderarse na segunda metade do
ano.

INFORME
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O pasado mes de marzo
o mercado de
automóbiles continuou
co mal momento dos
últimos meses. Durante
ese período volveuse
rexistrar unha forte
caída do 38.7%, con
76.503 unidades
matriculadas, a pesar
de contar con dous días
hábiles máis que o
mesmo mes do ano
pasado. Os datos
correspondentes ao
primeiro trimestre do
ano mostran un
importante descenso do
43,1%, cun volume de
197.995 turismos, o
que significa case
150.000 unidades
menos que no mesmo
período do 2008,
duplicando, ao menos,
a caída dos principais
mercados europeos.

As vendas de marzo seguen
na liña dos meses anteriores

O mercado an imarase a  par t i r  do verán

Citroën, líder de vendas no primeiro trimestre, comercializou 18.000 coches



C
ando escoitamos a
palabra coche-bom-
ba, axiña pensamos
en terrorismo, é unha
asociación inmediata.

Nós traemos a estas páxinas
outro tipo de coche-bomba que
non ten nada que ver co terroris-
mo pero que ten un denomina-
dor común: a morte. Escrito así
pode semellar que estamos dra-
matizando de máis, emporiso
non é para menos. Estamos a
falar de vidas, de vidas trunca-
das nas nosas estradas por mor...
por mor de moitos factores e de
moitas persoas.

Coche-bomba pode ser cal-
quera vehículo nunhas mans
rexidas por un cerebro que lle dá
malas instrucións. Con todo, ao
que apuntamos nós de xeito pre-
ciso é a aqueles cunha relación
alta conforme ao seu
peso/potencia e que, amais disto,
teñen un prezo alcanzable no
mercado de ocasión. Estes con-
vértense en potenciais perigos
sobre rodas. Algúns pregunta-
ranse: por que? Pois porque o
feito de ter un prezo relativa-

mente baixo está ao alcance de
calquera peto, se aínda por riba
ten unha potencia bastante alta
para o peso e a envergadura do
vehículo, entón atopámonos
fronte a unha máquina que pode
mercar calquera condutor inex-
perto chegado deica pouco ao
mundo do automobilismo.
Estamos perante un coche-bom-
ba co seu respectivo kamikaze
sen el sabelo.

No caso das dúas rodas, a

circunstancia dun condutor
novel conducindo unha motoci-
cleta de alta cilindrada non se
pode dar. A propia lexislación
limita a potencia aos condutores
noveis durante unha boa tempa-
da. Isto faise para que o motoris-
ta adquira experiencia e tome
conciencia das súas limitacións.
Esta norma estase amosando
como moi efectiva, diversos
estudos así o reflicten.

Un motor de 100 cabalos

montado nunha berlina familiar
de case 5 metros dará unha sen-
sación de comodidade e unhas
prestacións razoables para rodar
de maneira legal. Ese mesmo
motor, nun pequeno utilitario
con menos de 4 metros e moita
menos envergadura, pode facer
que rachemos cos radares e mes-
mo que voemos encol dun piñei-
ro. As prestacións varían moito
dun modelo a outro. O condutor
debería de ser sempre conscien-

te da máquina que conduce, das
súas posibilidades e dos seus
límites.

É un erro pensar que calque-
ra condutor pode levar até os
seus límites calquera máquina.
Un Fórmula 1 até os seus límites
non o pode levar todo o mundo,
por poñer un exemplo. Hai que
ser un profesional con moita
experiencia, moito adestramento
e traballo abondo. Do mesmo
xeito, un deportivo de rúa tam-
pouco está ao alcance de todas
as persoas. Unha marca xermana
poñía no manual de instrucións
dos seus automóbiles máis
potentes unha clara advertencia:
“Atención, perigoso en mans
inexpertas”. E que razón tiña.

En último caso, dependerá
sempre da persoa que conduce
que un coche: ben sexa un estu-
pendo vehículo de locomoción,
que nos transporte e mesmo nos
divirta manexalo ou ben que o
devandito vehículo se converta
nun tremendo e potente coche-
bomba, que fará que poñamos a
nosa vida e a dos demais en per-
manente perigo.
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D. Tráfico e D. Prudencio
Don Prudencio: Podería dicir cales son as avarías máis frecuentes no sistema de freos?

Don Tráfico: As que se producen con máis frecuencia son:

• Alteracións de dureza ó pisar o pedal; ó bombear adquire dureza. É posible que exista aire nas tubaxes polo que se fai necesario purgar
o circuíto.

• Perdas de líquido. Pode ocorrer que existan fugas nos latiguillos (tubaxes flexibles) ou nos condutos de fluído.

• O vehículo desvíase da súa traxectoria ó frear; unha roda frea máis cá outra. É unha avaría
perigosa que é preciso reparar o antes posible.

• As pastillas e as zapatas están sucias ou impregnadas de aceite.

Don Prudencio: Os automóbiles vellos ó pasar a ITV terán que revisar previamente
os freos, ¿non si?

Don Tráfico: É conveniente. O equipo freante é un dos elementos básicos de cal-
quera vehículo, de aí a necesidade de que estean en perfecto estado. As estacións
de ITV neste apartado evidentemente teñen que ser ríxidas pola importancia do tema
no que respecta á seguridade de todos.
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A
udi dálle unha nova
viraxe ao seu progra-
ma formativo na
Escola de
Conducción que,

logo de case 30 anos de percorri-
do e cunha grande oferta de cur-
sos e máis de 700 eventos anuais,
agora se transforma na Audi
Driving Experience.

A experiencia de Audi dará
comezo a primeira semana de
maio, os responsables desta idea
son Ignacio Pérez e Jordi Gené.
No programa atoparanse tres
opcións: a Winter Driving
Experience (cursiños de conduc-
ción invernal), a Audi Adventure
(expedicións internacionais para
os seareiros da conducción off
road) e o Performance Driving
Experience (cursos de conducción
sobre asfalto). 

Cómpre salientar que o

Performance Driving Experience
–segundo a casa xermana dos
catro aros- é o eixo central da
nova proposta. Máis polo miúdo,
a Performance abranguerá ele-
mentos técnicos e dinámicos da
gama Audi, descubrindo todo
sobre o manexo dos avances de

última xeración. Dentro desta
alternativa, haberá tres niveis de
formación: o Curso Dynamic
(mecanismos de seguridade acti-
va: tracción quattro, ABS, ESP,
etc), o Curso Progressive (seguri-
dade e técnica cun enfoque depor-
tivo) e o Sportscar R8 (curso de

pilotaxe dun deportivo). Nos dous
primeiros cursos, os automóbiles
que se empregarán serán o A5
3.0TDI quattro e o Audi TT 2.0
TFSI; para o Sportscar contarase
cun Audi R8 5.2 FSI.

Máis información na web:
www.audidrivingexperience.es

Audi Drive Experience,
aprendendo a conducir

S
erá no Salón
Internacional do
Automóbil de
Barcelona -do 9 ao
17 de maio- onde a

casa Seat presente (en primicia
mundial) aos novos León
CUPRA 2009 e Ibiza FR.

Comezaremos polo Ibiza
FR que contará cun motor 1.4
TSI de 150 cv (menos emi-
sións/menos consumo), unha
caixa de cambios DSG de sete
velocidades con levas no volan-
te ou un sistema XDS que tra-
balla -xunto co ESP- a xeito de
diferencial blocante.

O Ibiza FR loce deportivo
tanto por dentro coma por fóra,
xa no interior veremos un cadro
de instrumentos específico co
logo FR e un deseño nos asen-
tos cun tapizado tamén especí-
fico.

En canto ao equipamento, o
novo Ibiza trae de serie: o
devandito mecanismo XDS,
ESP, TCS+EBA, ABS, asistente
de axuda en pendentes (Hill
Hold Control), testemuña de
perda de presión nos pneumáti-

cos, airbags, computador de a
bordo, control de velocidade de
cruceiro, climatizador, radio
CD con MP3+6
altofalantes+conexión Aux-in,
suspensión deportiva, faros anti
néboa con función de luz está-
tica de xiro (Cornering), etc.

Agora é a quenda do novo
León CUPRA que, cunha
motorización 2.0 TSI de 240 cv,
é quen de pasar de 0 a 100
km/h en só 6,4 segundos. Se
ollamos ao CUPRA decataré-
monos de que a altura ao chan
está rebaixada con respecto ao

León base, con isto quéreselle
conferir un ar de carreiras e
maior deportividade. Neste
senso, é preciso subliñar as
pinas de 18 polgadas e tamén
os pasos de roda.

A cor negra xa forma parte
do novo León, xa sexa por den-

tro ou por fóra. O volante é de
pel con incrustacións en cor
aluminio, a panca de cambios
(de seis velocidades) segue a
mesma liña. Máis detalles nos
lembran que estamos perante
un deportivo, é o caso da ins-
trumentación en cor branca, a
pedaleira de aluminio ou os
asentos, verdadeiros baquets de
competición.

O León CUPRA achega de
serie os mesmos elementos que
o Ibiza FR.

II Macro KDD,
os amig@s de

Citroën

O
pasado 4 de
abril celebrouse
en Madrid a II
Macro KDD
Citroën. A reu-

nión foi convocada polos
integrantes do Club
Hydractives de España (nome
que alude ao mecanismo de
suspensión hidráulica con
xestión electrónica que
empregan os vehículos altos
de gama da casa francesa). O
medio usado para xuntar a
máis de 700 persoas e 300
coches da firma Citroën foi a
Internet. Alén disto, aprovei-
touse a ocasión para festexar
que este ano Citroën cumpre
90 anos de vida, quixeron
estar alí: os clubs Citroën
amigos dos clásicos, o 2cv
Club, os tuneiros do Xsara
Tunning Club España, o Club
Saxo España, C4atreros.com,
Club C2 España, BX Club,
CX Club, XantiaClub, C4
PicassoClub, AX Club, ZX
Club, Xsara usuarios, Club
C5 España, Club C3 España e
os Lhmaniacos ou defensores
da suspensión hidropneumá-
tica Citroën. 

Os que se achegaron até a
II Macro KDD puideron
gozar de diversas actividades
realizadas por Citroën, así
coma da estrea do novo C3
ou da proxección dun filme
que repasou os 90 anos de
vida da mítica marca.

A xeito de curiosidade,
sinalar a presenza no evento
de varias xoias da historia do
automóbil: DS Cabrio
Chaprón, Citroën 11 lixeiro,
DS, 2 cv, GS; ou xa no pre-
sente un C2, C5 ou C-
Crosser.

Seat, de estrea por partida
dobre: Ibiza FR e León CUPRA
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unha iconaGolf GTI,

O corazón do GTI
No caso do novo Golf GTI, a

fascinación comeza, como non,
no motor. É de vital importancia
que, ao igual que na última
xeración do modelo, o novo GTI
dispoña tamén dun motor turbo.

Este motor sobrealimentado de
alta tecnoloxía, adáptase á per-
fección aos tempos modernos. É
máis aforrador que un motor de
gran cilindrada, pero igual de
deportivo, grazas ao turbo. Isto
xa é tradición no Golf GTI, a
segunda xeración GTI conven-
ceu como modelo G60 cun
motor de catro cilindros sobrea-
limentado (160 cv).

En realidade, foi o Golf GTI
da cuarta xeración o que iniciou

a nova era dos motores GTI. O
momento era o adecuado, o
estado da técnica perfecto. Esta
versión de 180 cv foi presentada
no 2001 como edición limitada
(3.000 exemplares) para cele-
brar o 25 aniversario do GTI. A
dicir verdade, xa existía un tur-
bo de 150 cv, pero non tiña a
capacidade de imponerse ao
motor que incorporaba esta edi-
ción especial. Co lanzamento ao
mercado da quinta xeración do

Golf GTI, entrou en escena por
primeira vez un motor turbo de
catro cilindros, completamente
novo e cunha potencia de 200
cv. Con motivo do 30 aniversa-
rio do GTI, lanzouse ao merca-
do a edición “Golf GTI Edition
30”, equipada cun potente
motor turbo de 230 cv. Ao pou-
co tempo, este novo propulsor
impulsou a segunda edición
especial “Pirelli GTI”. Á marxe
do rendemento o novo TSI de

210 cv atópase entre a última
serie GTI e a edición do 30 ani-
versario.

Aínda que os valores de ren-
demento e a cilindrada denotan
un perfeccionamento do motor
de 200 cv, trátase dun novo pro-
pulsor da xeración de motores
“EA888”, cuxa base técnica é
similar á da versión de 230 cv. O
motor TSI, que equipa a sexta
xeración do GTI, deriva da
segunda fase de desenvolve-
mento destes áxiles motores. O
novo motor do GTI, montado de
forma transversal, ofrece novos
elementos: pistóns e segmentos
do émbolo modificados, bomba
de aceite regulada, nova bomba
de baleiro, nova bomba de car-
burante a presión e un novo ane-
mómetro.

D
espois dos Novos
Mégane Berlina e
Coupé, Renault
segue rexuvenecen-
do a súa gama no

segmento máis importante en
canto a volume de vendas en
Europa co Novo Grand Scénic.
Posuidor das vantaxes que supu-
xeron o éxito das dúas primeiras
xeracións, o Novo Grand Scénic

ofrece aínda máis espazo e con-
fort aos seus pasaxeiros cun
comportamento en estrada dig-
no dunha berlina segundo o
fabricante. O Novo Grand
Scénic, que se comercializará
para finais de abril de 2009, ató-
pase dispoñible en versión 5 e 7
prazas.

O Novo Grand Scénic conta
con motores e transmisións

adaptados ás novas expectativas
dos automobilistas. O seu custo
diario de utilización é entre un
20 e un 30% máis barato que nas
xeracións anteriores. Os motores
dci e TCE foron renovados en
profundidade.

Os motores dci: cunha ampla

gama de motorizacións diésel:
dci 105 cv, dci 130 cv, dci 150 cv
FAP CVA e dci 160 cv FAP, o
Novo Grand Scénic dispón duns
propulsores que ofrecen o últi-
mo da tecnoloxía, cunha boa
relación prestación/consumo.

A oferta en gasolina: o Novo

Grand Scénic está equipado, en
función dos países, de 5 motores
de gasolina entre os que se atopa
o novo motor TCE 130 cv
(Turbo Control efficiency). No
noso mercado tamén estarán dis-
poñibles os propulsores 1.6 16v
110 cv e 2.0 16v 140 cv.

A sexta xeración do
Golf GTI iniciou a
súa comercialización
en Alemaña nestes
días. O seu
lanzamento ao
mercado europeo
terá lugar durante o
mes de abril e, a
final do verán,
lanzarase a
Norteamérica e
Asia. O GTI goza
historicamente dun
gran éxito en todo o
mundo.

Novo
Grand
Scénic
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A terceira edición do Circuíto
da Boavista 2009 xa está en mar-
cha, o alcalde de Porto –Rui Río-
presentou en Vigo a proposta
automobilística que se celebrará
na cidade portuguesa as dúas pri-
meiras fins de semanas de xullo.

Logo de 45 anos de suspen-
sión, en 2005 a cita deportiva
recuperouse, nesta vindeira edi-
ción acollerase unha proba do
Mundial de Turismo máis o Gran
Premio de Históricos.

Máis polo miúdo: do 3 ao 5 de
xullo celebrarase, entre outras,
unha proba a puntuar de cara ao
campionato mundial de turismo
WTCC, amais das probas de
PTCC e a Copa Seat León. No

Porto tamén haberá lugar para os
clásicos, do 10 ao 12 de xullo terá
lugar o Gran Premio Histórico de
Porto.

Como curiosidade, engadir
que varios pilotos xa teñen con-
firmada a súa asistencia, entre
eles: os españois Jordi Gené,
Félix Porteiro e Sergio Fernández
máis os portugueses Tiago
Monteiro e Álvaro Parente.

O Circuíto da Boavista 2009
–organizado pola Cámara
Municipal de Porto coa colabora-
ción de PA Leading e Porto
Lazer- agarda a visita de 150.000
persoas.

Na foto o alcalde de Porto na
presentación do evento en Vigo.

Xullo no Porto,
Circuíto da Boavista

Aló polo ano 1900,
André Michelin crea
unha guía publicitaria
ofrecida coa compra de
pneumáticos, a día de
hoxe a guía Michelin
xa vai pola 28ª edición
(recentemente estrea-
da), falamos da Guía
Michelin Europa
2009.

Ao prezo de 24
euros –e redactada en
inglés- a nova guía
nace encamiñada aos
homes de negocio e
aos turistas que deci-
dan como destino as
cidades europeas
máis sobranceiras.

Na devandita
edición achégase
abonda información
para o viaxante: pla-
nos das cidades,
localización dos

establecementos (inclúe 3.180
establecementos de todas as
categorías, 1.573 hoteis e 1.607
restaurantes), verbas chave que
nos dirán o estilo das instala-
cións, datos sobre a cidade, des-
crición da cociña típica…

Tamén hai lugar para as
novidades tecnolóxicas na guía
francesa deste 2009, á nosa dis-
posición teremos un iPhone, ou
sexa: os restaurantes das guías
Michelin de toda Europa (324
restaurantes con estrela) estarán
presentes no Apple Store (ben
dende un iPhone, ben dende un
iPod Touch), así coma no iTunes
(a través dun computador) ao
prezo de 14,99 euros para a Guía
Michelin Europa 2009. Como
facelo? O usuario do iPhone
pode escoller e reservar o res-
taurante que lle pareza, alén dis-
to, poderá opinar sobre o esta-
blecemento en cuestión  na web
www.viamichelin.com. 

Viaxe ao futuro coa Guía
Michelin Europa 2009
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Novidades en
Seúl, Kia
Sorento

Maneiras de
viaxar: Citroën

C4 VTN@v

A
comezos de abril (do 1
ao 5) abríronse as portas
do Salón do Automóbil
máis grande do mundo,
celebrouse na vila xer-

mana de Essen baixo o nome de
Techno Classica. Este foi o escenario
que Audi escolleu para celebrar o seu
aniversario: un século cumpriu a
marca dos catro aros.

O stand de Audi amosou sete
coches que abranguen un período de
nove décadas da vida da firma, cóm-
pre subliñar: ao Audi máis antigo -o
Type C “Alpine Champion” de 1919-
modelo co que o fundador da compa-
ñía (August Horch) gañou o Alpine
Rallye de Austria do 1912-1914; viu-
se tamén ao Audi R10 TDI -gañador
da carreira das 24 Horas Le Mans en
2008-; estivo presente o Audi 225
Front Roadster de 1935 -cedido pola
mostra especial “De Horch até Audi”
do Museum Mobile de Ingolstadt-
unha reconstrucción a partir dun bas-
tidor orixinal; os asistentes puideron
achegarse ao Audi Sport quattro S1
“Pikes Peak” coñecido coma O
Monstro, vencedor tres veces conse-
cutivas na subida en costa das ram-
plas dunha montaña de Colorado
(EE.UU) de 4.031 m, salientar que
este modelo contou cunha reproduc-
ción a xeito de maqueta do ano a
escala 1:43 de cor laranxa;  tamén se
puido observar o Audi R10 TDI, pri-
meiro sport prototipo gañador tres
veces consecutivas das 24 Horas de
Le Mans.

Audi celebra
100 anos de

vida no Techno
Classica

O
pasado 4 de abril arrin-
caba a V Feira do
Automóbil Antigo e de
Ocasión de
Pontecesures, ao longo

de dous días púidose percibir o devir
da historia do automóbil ao tempo
que se pretendeu desenvolver a acti-
vidade de empresas relacionadas co
eido do motor: restauración, recam-
bios para vehículos clásicos, compra-
venda de coches semi novos, etc.

A Feira de Pontecesures –impul-
sada polo propio concello- ten a súa
orixe no ano 1925, ano no que varios
veciños da vila pontevedresa decidi-
ron apostar pola devandita celebra-
ción, proposta recoñecida como a
primeira destas características en
España.

Ocupando unha superficie de
exposición superior aos tres mil
metros cadrados, os arredor de
12.000 asistentes tiveron a oportuni-
dade de achegarse a diversas áreas:
unha encamiñada aos vehículos clá-
sicos (salientando un Corvette
Stingray de 1964, un Jaguar XK 120
DHC de 1954 ou un Jaguar E Type
Coupé de 1962), tamén houbo lugar
para os coches de competición (a
subliñar: un Fórmula 1 réplica do
equipo ING Renault máis un Porsche
996 GT3 RS) e outro espazo habilita-
do para vehículos de ocasión
(Mercedes, BMW, Smart, Mini…).
Non esquecemos mencionar o apar-
tado para os que ían á procura de
pezas e recambios no mercadiño da
Feira. Por último, hai que falar do
programa de actividades paralelas:
na xornada do sábado, unha concen-
tración de motos clásicas e exhibi-
cións de karts, o domingo foi a quen-
da dos automóbiles históricos, cunha
mostra organizada polo Club Galego
de Automóbiles Antigos.

F
oi no ano 2002 cando a
marca Kia puxo no mer-
cado ao seu Sorento.
Logo de sete anos, os
resultados do Sorento son

positivos: 900.000 vehículos vendi-
dos. Kia segue adiante na aposta
Sorento, un novo modelo foi presen-
tado no Salón do Automóbil de Seúl
(do 3 ao 12 de abril). Os responsables
da creación Kia decidiron mudar o
chasis do seu predecesor, agora
posúe un monocasco cun habitáculo
para sete pasaxeiros. Varias son as
diferencias que atoparemos neste
Sorento con respecto a outros: un
chasis máis longo, o cadro de man-
dos desprazado cara adiante, o por-
tón traseiro movido cara atrás, entra-
da no vehículo sen chave, prendido
do motor por botón, cámara de segu-
ridade ao inserir a marcha cara atrás,
navegador por satélite e teito panorá-
mico de vidro.

Se falamos de motores, o Kia
Sorento virá con catro motoriza-
cións: para o mercado europeo un
diésel catro cilindros, 2,2 litros con
turbo cunha potencia de 197 cv e cai-
xa de cambios manual e automática
de 6 velocidades. En canto a trac-
ción, dicir que o Sorento vén con 2 a
elixir: tracción de dúas ou de catro
rodas motrices con sistema  HAC e
DBC (control de asistencia en subi-
das e baixadas).

Estamos perante un modelo res-
pectuoso co medio ambiente conson-
te á norma Euro 5 grazas a unha ter-
ceira xeración de sistema de inxec-
ción directa common-rail.

C
itroën dá outra viraxe ao
seu C4, desta volta pen-
sando no feito de viaxar
sen límites. A novidade
vén baixo o nome de C4

VTN@v, unha gama especial dotada
dun navegador MyWay con sistema
de audio e Bluetooth: destino seguro
con banda sonora inmellorable.

O devandito navegador achega a
cartografía ao día de toda Europa,
existen dúas opcións neste mecanis-
mo: o modo 2D ou o modo en pers-
pectiva que conta cunha pantalla de 7
polgadas. Os datos fican almacena-
dos nunha tarxeta de memoria SD,
así o lector CD mp3/WMA do fron-
tal atópase disposto para a función
audio. Dicir que, co MyWay, a oferta
de música se pode ampliar mediante
a conexión do reprodutor portátil na
toma auxiliar RCA.

A serie C4 VTN2v ofrece diver-
sos elementos, amais do dispositivo
MyWay, entre eles: volante de coiro,
repousa cóbados dianteiro, asentos
tapizados en tecido malla 3D X-Ray,
pinas de aliaxe de 17 polgadas, air-
bags (frontais, laterais e de teito),
dirección de asistencia variable,
regulador/limitador de velocidade e
–no caso da versión tres portas- teito
panorámico de serie.

Os prezos do Citroën C4 VTN@v
van desde os 16.210 euros do mode-
lo VTi 120 VTN@V 5p, até os
18.750 euros do HDi 110 FAP
Airdream CMP VTN@V Coupé.

V Feira do
Automóbil de
Pontecesures:
do vello e do

novo
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Q
ue é o superetanol
ou E85? Estamos
perante unha mestu-
ra dun 15% de gaso-
lina sen chumbo e

un 85% de etanol de orixe agrícola,
feito que favorece a reducción das
emisións de CO2. A definición do
superetanol vén da man da propos-
ta ecolóxica que presenta Peugeot:
o 308 BioFlex. 

A devandita gama 308 fica bai-
xo o abeiro da preocupación polo
medio ambiente, os datos dino:
cunhas emisións de só 120 g/km de

CO2, a marca francesa convírtese
na líder europea de emisións redu-
cidas e baixo consumo.

O 308 BioFlex nace logo do seu
predecesor –o 307 SW BioFlex- e
vén cun motor 1.6 l 110 cv, este
motor pode funcionar con: gasoli-
na, superetanol ou calquera mestu-
ra de émbolos dous carburantes
(gasolina/superetanol).

Salientan, dentro do equipa-
mento do 308 BioFlex: os pneumá-
ticos Michelin Energy Saver ou os
economizadores de enerxía (-0,2
l/100 km) nas pinas de 16 polgadas,
entre outras cousas.

Peugeot pon este modelo no
mercado coa carrozaría berlina de 5
portas e dous acabados a escoller, o
Premium ou o Premium Pack.

En canto a prezos, dicir que o
Bio Flex arrinca nos 20.600 euros
(300 euros menos que a versión 1.6
l VTI 120 cv).

A
ló polo ano 1900,
André Michelin
crea unha guía
publicitaria ofrecida
coa compra de

pneumáticos, a día de hoxe a
guía Michelin xa vai pola 28ª
edición (recentemente estrea-
da), falamos da Guía Michelin
Europa 2009.

Ao prezo de 24 euros –e
redactada en inglés- a nova guía
nace encamiñada aos homes de
negocio e aos turistas que deci-
dan como destino as cidades
europeas máis sobranceiras.

Na devandita edición aché-
gase abonda información para o
viaxante: planos das cidades,
localización dos establecemen-
tos (inclúe 3.180 establecemen-
tos de todas as categorías, 1.573
hoteis e 1.607 restaurantes),

verbas chave que nos dirán o
estilo das instalacións, datos
sobre a cidade, descrición da
cociña típica…

Tamén hai lugar para as
novidades tecnolóxicas na guía
francesa deste 2009, á nosa dis-
posición teremos un iPhone, ou
sexa: os restaurantes das guías
Michelin de toda Europa (324
restaurantes con estrela) estarán
presentes no Apple Store (ben
dende un iPhone, ben dende un
iPod Touch), así coma no iTunes
(a través dun computador) ao
prezo de 14,99 euros para a
Guía Michelin Europa 2009.
Como facelo? O usuario do
iPhone pode escoller e reservar
o restaurante que lle pareza,
alén disto, poderá opinar sobre o
establecemento en cuestión  na
web www.viamichelin.com. 

Opel Insignia OPC no Salón
do Automóbil de Barcelona

Peugeot a prol do medio
ambiente: 308 BioFlex 

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
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www.sprintmotor.com
para estar informado do

que acontece no mundo

do motor galego visite 

a nosa páxina web

www.sprintmotor.com

BREVES

• Os problemas derivados
do sistema de refrixeración, os
causados polo aceite e os
fallos no motor son os princi-
pais motivos de avaría en
estrada, segundo os datos
obtidos polo RACE das máis
de 500.000 asistencias mecá-
nicas que fixo durante o ano
pasado.

• Kia acaba de presentar o
modelo Forte LPI Hybrid, o
primeiro turismo Kia híbrido
que se comercializará en
Corea en agosto. Este modelo
combina un motor de gasolina
de 1.6 litros de cilindrada con
gas como combustible e un
propulsor eléctrico. O Forte
LPI Hybrid é o primeiro turis-
mo no mundo en utilizar bate-
rías de litio-polímero en lugar
das máis convencionais de
níquel-metal de hidruro.

• BMW lanzou as versións de
altas prestacións M nos seus
modelos de tracción total X5 e
X6, contarán cunhas maiores
cualidades de potencia, dina-
mismo e cun deseño máis
deportivo. Ámbolos dous
modelos incorporarán un novo
propulsor de gasolina M
TwinPower Turbo V8 de 4.4
litros e 555 cv de potencia.

• Aston Martin comerciali-
zará a principios de 2010 o
seu novo modelo Rapide, que
se atopa actualmente nas fases
f inais do seu programa de
desenvolvemento. Este mode-
lo monta un motor cunha
estrutura V12 e unha cilindra-
da de seis litros que rende
unha potencia máxima de 470
cabalos.

N
on todo é desenvol-
vemento exclusivo
de automóbiles. Así
o entende
Volkswagen, para

quen as propostas non directa-
mente ligadas ao mercado de
vehículos ocupan cada vez máis
espazo na súa axenda. Nesta liña
de actividades off road é onde se
insire o programa Volkswagen in
Motion para 2009, un conxunto
de experiencias dirixidas a clien-
tes tanto de Touareg como agora
tamén de Tiguan. Entre as
accións que se inclúen hai sobre
todo acubillo para a aventura: cir-
cuítos en neve e xeo (nos Pirineos
cataláns), rutas de fin de semana
por España (un total de sete itine-
rarios, de marzo até novembro),
escapadas de fin de semana
(dúas, unha na provincia de
Segovia e outra nos humidais de
Levante, ambas para o Tiguan) e
cursos de condución, ademais
dun percorrido polo corazón de
Marrocos. A idea básica da pro-
posta é achegar a benvida aos
novos clientes de Touareg e
Tiguan, abríndose o programa
cun convite a unha xornada de

condución extrema no circuíto
para todoterreos de Basella
(Pirineo de Lleida) no centro de
Probas SIP. A experiencia, lúdica
e formativa (incorpora teoría e
práctica) compleméntase co pro-
grama Touareg Experience, unha
fin de semana de excursión e de
probas en condicións extremas
que se desenvolverá na estación
de esquí catalá de Port del
Compte. Polo que respecta á ruta
en Marrocos, dicir que é a opción
máis extrema do programa e que
está prevista para desenvolver
dende o 29 de maio ao 9 de xuño.
Trátase dun expedición exclusiva
para os clientes do Touareg que
parte de Tarifa e culmina nos
montes Atlas. Máis información
na web www.volkswageninmo-
tion.com.

C
omo xa explicamos
nalgunha ocasión, o
termo crossover fai
referencia a un todo-
terreo construído cun

chasis monocasco. Pois ben,
Peugeot reinventa este termo é
dálle feitura baixo o nome de
3008.

O 3008 é unha encrucillada
que abrangue varios terreos pen-
sando sempre no medio ambien-
te: o dos SUV (todoterreos lixei-
ros), o dos monovolumes e mes-
mo o das berlinas.

De describirmos ao 3008
poderiamos salientar varios ele-
mentos: apertura cara abaixo da
parte inferior do portón traseiro,
posición elevada na condución,
proteccións nos laterais e nos
parachoques, etc. A amplitude do
seu interior Multiflex está garan-
tida xa que posúe un maleteiro

con tres posicións, respaldos tra-
seiros abatibles que deixan a
capacidade de carga nuns 1.604
l. 

Este Peugeot conta con
varios mecanismos que afianzan
a seguridade dos ocupantes; de
serie ou de xeito opcional, conta
con: Distance Alert (para manter
a distancia de seguridade segun-
do a velocidade), freo de estacio-
namento eléctrico automático,
sistema de proxección de datos
no parabrisas, axuda de arrinque
na pendente, sistemas telemáti-
cos con navegación (WIP Nav ou
WIP Com 3D), sistema Grip
Control (con control de tracción
e pneumáticos Mud & Snow).

O 3008 vén asociado a dúas
motorizacións: unha de gasolina
1.6 l THP (de 150 ou 156 cv) e
unha nova diésel 2.0 l HDi FAP
(de 150 ou 163 cv).

Aventura para os 
seareiros de Volkswagen

A encrucillada 
Peugeot, o 3008
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A
marca americana
General Motors pre-
sentou o prototipo
dun vehículo de dúas
rodas eléctrico des-

envolvido en asociación co fabri-
cante Segway e chamado PUMA
que as dúas empresas concibiron
como resposta ás necesidades do
transporte urbano. O PUMA
(acrónimo en inglés de
Mobilidade e Accesibilidade
Persoal Urbana) ten dúas prazas e
pode viaxar a unha velocidade de
ata 56 km/h. Leva unhas baterías
de ión-litio que proporcionan
enerxía a dous motores eléctricos.
Este modelo condúcese cun

pequeno volante.
O PUMA está ideado para

interactuar con outros vehículos, de
modo que se eviten accidentes, e

para funcionar conectado a unha
central de comunicacións (tipo
Internet) para facilitar o movemen-
to nas cidades.

O
vindeiro sábado 25
de abril celebrarase
no circuíto da
Magdalena (conce-
llo de Forcarei)

unha proba que, de seguro, fará
as delicias dos moteiros e dos
nostálxicos: Seis horas de resis-
tencia en scooter clásica.

A organización correrá a car-
go do Motoclub Compostela. O
gañador desta corrida será o

equipo que máis voltas complete
ao circuíto no prazo de seis
horas. 

Os equipos comporanse dun
mínimo de dous pilotos e un
máximo de catro, os participan-
tes terán un tempo mínimo de
rodaxe de 30 minutos e un máxi-
mo de 3 horas por piloto en
carreira. No caso de superar os
mesmos, o equipo será penaliza-
do.

Volven as
Vespas 

e as
Lambrettas

PUMA, un novo concepto 
de mobilidade

Dolce Vita e
Grupo Breogán
premian con 2
Subaru Justy 

Grupo Breogán e Dolce Vita
entregaron o pasado 31 de marzo
dous Subaru Justy, trofeos reco-
llidos polas dúas gañadoras do
sorteo realizado polo Centro
Comercial  no devandito mes de
marzo.

O acto de entrega celebrouse
de xeito simultáneo tanto no
Centro Comercial Dolce Vita da
Coruña coma no de Ferrol. Os
encargados de agasallar -en cada
un dos Centros Comerciais- ás
premiadas con cadanseu coche
foron: D. Marcos Varela (director
comercial do Grupo Breogán) e o
responsable de vendas do
Concesionario Subaru.  

• Kia amosou o concept KND-5,
unha berlina de luxo que está pre-
visto se comercialice en Corea a
finais deste ano. Este vehículo de
4,945 metros de lonxitude e que
irá equipado cun motor de gasoli-
na de 6 cilindros en V e 3.5 litros
de cilindrada, recoñécese por un
perfil “musculoso”. Outros deta-
lles característicos son os grupos
ópticos tipo LED, un gran teito
panorámico e as enormes pinas
de aliaxe de 20 polgadas de diá-
metro.

• As vendas de automóbiles en
China superaron en plena crise o
millón de vehículos no pasado
mes de marzo, por terceiro mes
consecutivo por enriba das esta-
dounindenenses, que no primeiro
trimestre do ano alcanzaron os
2,2 millóns de unidades.
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O
tacto de condución
no Seat Exeo é moi
agradable, non dei-
xa de lembrarnos en
todo intre á anterior

xeración do Audi A4. Á calidade

xeral de tódolos mandos engadé-
selle un motor cunha resposta
rápida e contundente.

A título persoal, dicir que
semella máis equilibrada a res-
posta desta versión (con 143
cabalos) que a variante con 170
cabalos, xa que esta última des-
envolve unha maior potencia
final pero é menos elástica. Mais
polo miúdo: a moi baixas voltas
achega pouco par motor e -cando
comeza a soprar o turbo- chega
de xeito repentino moito par, isto
dificulta unha condución “lineal”
e progresiva (típica dos vehículos
deste segmento).

Por debaixo comercializarase
proximamente outra versión
menos apretada deste propulsor
cunha potencia declarada de 120
cabalos.

No referente a consumos:
nada abraiante, xa coñecemos o
gran rendemento desta mecánica.
Poderemos obter consumos por
debaixo dos seis litros de manei-
ra sinxela -mesmo de cinco se
nolo propoñemos- será difícil
superar a barreira dos nove litros
por cada cen kilómetros percorri-
dos (por moito que abusemos do
acelerador).

Para comezar existen tres
variantes con gasolina como car-
burante que desenvolven: 102,

150 e 200 cabalos. A primeira
opción a priori semella un pouco
escasa por tratarse dun motor de
tan só 1.6 litros atmosférico. A
segunda opción, achega unha
cilindrada de 1.8 litros con turbo,
que debería ser quen de mover ao
Seat Exeo de xeito doado. 

A opción mecánica máis alta
-a 2.0 Tsi de gasolina con 200
cabalos-  ten unha resposta diná-
mica espectacular, unha suavida-
de e sonoridade dignas de lou-
vanza.

A versión de 102 cabalos está
dispoñible dende tan só 21.900
euros, esta é a súa principal virtu-
de.

Desde o punto de vista diná-
mico: o Seat Exeo vai moi ben,
non botamos en falta precisión
nas trazadas nin exceso de abane-
os nas curvas. O compromiso
acadado entre comodidade e efi-
cacia nas curvas é excelente. Moi
poucas diferencias apreciamos
entre a versión normal e a versión
Sport, ámbalas dúas obteñen un
resultado final axeitado.

O sistema de freo é optimo,
ben dimensionado para o peso do
Exeo, ben apoiado nun gran des-
pregamento tecnolóxico que evi-
ta bloqueos optimizando o seu
funcionamento e axudándonos en
situacións extremas.

TDI 143 cv

12

Logo duns días da comercialización do
Seat Exeo, en Sprint Motor xa puidemos
probar unha unidade equipada co motor
2.0 Tdi con 143 cabalos; todo isto grazas a
Brea Motor, concesionario Seat en
Santiago de Compostela. Por certo, axiña
se presentarán as espectaculares
instalacións do devandito concesionario
que, amais disto, vai centralizar a loxística
de todo o Grupo Brea. Os nosos parabéns
dende Sprint Motor pola importante aposta
deste grupo empresarial por Santiago de
Compostela e a súa comarca.
Emporiso, imos centrarnos na proba
dinámica do Seat Exeo e imos facelo no
que será o seu uso máis cotián a mans dun
posible cliente, no seu día a día e mesmo
como vehículo de traballo.

TEXTO: Luis Penido
Fotos: Sprint Motor

>> Poderemos obter consumos por
debaixo dos seis litros de maneira sinxela,
tamén de cinco se nolo propoñemos

>> A versión de 102 cab
dispoñible dende tan só 2
esta é a súa principal virt
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As dimensións exteriores son
das máis grandes do seu segmen-
to (4.66 de longo por 1,77 de
ancho e 1,43 de alto), se a isto lle

engadimos a
súa configuración

mecánica provocan que o
Seat Exeo non saliente polo
espazo dispoñible para as prazas
traseiras. Estas non son escasas,
malia que algún vehículo da
competencia si ofreza algo máis
de espazo para as pernas. A altu-
ra e anchura son xenerosas, sina-
lar que as prazas dianteiras teñen
capacidade abonda.

Se falamos de seguridade, o
Exeo achega tódolos elementos
de seguridade activa e pasiva que
se estilan nesta categoría de
automóbiles: sete airbags e cli-
matizador bizonal dende o aca-
bado mais básico denominado
Reference. Dicir que se ofertan
outros dous niveis de equipa-
mento: o Style e o alto de gama
chamado Sport.

De continuarmos falando do

equipamento no Exeo, o nivel
que pode chegar a acadar é o
máximo xamais presentado por
Seat en toda a súa vida comer-
cial. Os faros de xenón ou o teito
con células fotovoltaicas (que
xeran enerxía para refrixerar o
habitáculo en días calorosos) son
un par de exemplos.

A combinación dunha tecno-
loxía máis que probada, un prezo
ben axustado para o que se ofre-
ce, xunto a un alto standard de
calidade e deseño deberían
garantir un éxito comercial para
o Seat Exeo.

>> O
tacto de
condución no
Exeo é moi
agradable, non
deixa de
lembrarnos en
todo intre á
anterior xeración
do Audi A4
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Motor: Catro cilindros – 16v

Cilindrada: 1.968 cc

Inxección: 

Inxección directa de conduto común

Potencia máxima en cv / rpm: 

143 / 4.200

Par motor en Nm CEE / rpm: 

320 / 1.750-2.500

Tracción: dianteira

Caixa de velocidades: manual

Número de velocidades: 6

Freos dianteiros / traseiros: 

discos ventilados / discos

Lonxitude total: 4.661 mm

Capacidade do maleteiro (litros): 460

Combustible: gasóleo

Capacidade do depósito: 70 litros

balos está
21.900 euros,
tude



O
almacén de recam-
bios está dividido en
dúas zonas comple-
tamente diferencia-

das. Na zona situada tras o
mostrador de venda externa
sitúase a parte do almacén des-
tinada ó material de recambio
para carrozaría. En estantes
deseñados especificamente
para albergar sen perigo de
danos este material distribúen-

se máis de 600 metros destina-
dos integramente ós elementos
máis voluminosos dentro dun
concepto de almacenaxe tradi-
cional. A localización nesta
zona permite unha interacción
perfecta co taller de carrozaría
co que está comunicado, permi-
tindo dar servizo a cada un dos
postos de traballo dende recam-
bios cara ó taller e non ó con-
trario.

A segunda zona da área de
recambios está destinada ós ser-
vidores “Kardex”. A empresa
VRC, distribuidor no noso país
destes equipos, situou os tres
servidores destinados a estable-
cer un sistema de almacena-
mento automatizado baseado
nun principio básico: “o produ-
to á persoa e non viceversa”.

Deseñados a medida para
cubrir en altura todo o espazo
dispoñible nesta zona, configú-
ranse como un carrusel vertical
que controla e manipula os

materiais de forma intelixente e
flexible. Aforra aproximada-
mente o 80% do espazo que
sería necesario para almacenar
de forma tradicional o material
que xestionan no seu interior,
aforrando tempo e mellorando
ata un 400% os índices de pro-
dutividade na xestión de pedi-
dos do almacén.

Xunto a estas melloras pro-
dutivas hai outros aspectos
igualmente importantes como
son a protección do propio
material que configura os
stocks; a eliminación do 80%
do esforzo físico empregado na
manipulación dos materiais
(con este sistema non hai que
agacharse, nin estirarse, nin
subir ós estantes máis altos), e
ademais está pensado para pro-
texer en todo momento a inte-
gridade dos traballadores, con
portas interiores e barreiras
luminosas para seguridade en
caso de fallo.

Almacén de recambios

GRUPO BREA       
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Instalacións de vangarda en Galicia

O
p r i m e i r o
punto no
que repara-
mos ó che-

gar ás novas instala-
cións é sen dúbida a súa
exposición de vehícu-
los. Está definida
seguindo con absoluto
rigor o estándar de
arquitectura definido
por Seat á hora de des-
envolver as súas instalacións.
O “programa de arquitectura”
para os concesionarios Seat
constitúe un paso máis no
desenvolvemento da súa
identidade corporativa, base-
ado no seu posicionamento
estratéxico, “a alegría de
vivir o automóbil”, poten-
ciando os seus atributos máis
directamente vinculados co
programa: deseño expresivo e
apariencia simpática e atrevi-
da. Transmitir, en suma, a tra-
vés da arquitectura da Rede o
slogan da marca: “autoemo-
ción”.

Exposición

No ano 1992 comeza unha nova etapa co primeiro 
mesmo polígono unha nova nave que acollerá o q
novo nome de Brea Motor. Posteriormente novos 

primeiro coa incorporación de Autocasión na Cidade do T
concesionario exclusivo Audi en 1999, a posta en marcha
finalmente coa posta en marcha das novas instalacións qu
Boisaca, nun punto que será, a partir de agora, o eixe
neurálxico sobre o que se apoiarán todas as demais
instalacións do Grupo Brea.

O Grupo Brea acaba de inaugurar as súas
novas instalacións que albergan o novo
concesionario oficial Seat. As últimas
tecnoloxías danse cita nun edificio co selo
corporativo da marca do Grupo Volkswagen. A
relación entre Seat e o Grupo Brea arrinca hai
agora 30 anos, cando se asina o primeiro
contrato como taller asistencial da marca. No
ano 1982 pásase a concesionario oficial Seat,
e unha vez que o Grupo Volkswagen adquire a
marca española pasa a representar tamén na
capital galega as marcas Audi e Volkswagen.
Estamos no ano 1993, nese momento as tres
marcas compartían unha soa instalación,
situada na vía Isaac Peral do Polígono do
Tambre, co nome que actualmente conserva,
Brea Hervés S.L. Hoxe en día alberga as
instalacións de Volkswagen.

O Grupo Brea
incorpora as
últimas 
tecnoloxías

TEXTO: Brais García 
FOTOS: Sprint Motor
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E
sta zona está equipa-
da cunha estrutura
integrada de dúas
c a b i n a s

“Blowtherm”, e unha área de
traballo integrada por 3 ple-
nums e 5 zonas de prepara-
ción.

No seu conxunto esta área
de traballo de 41 metros de
lonxitude leva instalado un
sistema de secado por infra-
vermellos de onda curta, con 4
pontes individuais despraza-
bles ó longo da zona de prepa-
ración, cada un das pontes
equipadas con 6 pantallas de
1.100 w de potencia. Estas
pontes contrólanse individual-
mente cun sistema programa-
ble electronicamente que
supón a completa autonomía
de cada unha das pontes e o
conseguinte aforro nos tempos
de secado.

Toda a zona está equipada
con 8 elevadores localizados
en cada un dos elementos, con
brazos pneumáticos, que per-
miten que en todo momento o
vehículo se encontre á altura
necesaria para realizar de for-
ma cómoda a reparación.

O Taller de Pintura equipa
un elemento absolutamente
pioneiro nos talleres de carro-
zaría, o sistema
“Nitrothermspray”, instaldo
polo seu importador para
España e Portugal, “Coler
21”. Este sistema reempraza o
fluído tradicional por aire fil-
trado comprimido cunha pure-
za superior ó 99,5% en nitró-
xeno. Este gas pódese ionizar,
e ademais, elimina os proble-
mas derivados da humidade e
a electricidade estática. O
nitróxeno extraído está libre
de impurezas, tales como po,
aceite, hidrocarburos e outros
contaminantes químicos pre-
sentes nas conducións de aire.
Debido á temperatura do
nitróxeno se reduce a viscosi-
dade da pintura e a necesidade
de solvente. Este fai o pintado
máis doado, acelera o brillo, o
tempo de evaporación e en
particular coa eliminación da
electricidade estática fai que a
pintura vaia á peza e haxa
menos dispendio, un ambiente
de traballo máis limpo e
menos contaminación na
atmosfera.

Taller de pintura

A
superficie desti-
nada a chapa
encóntrase dividi-
da en dúas sec-

cións localizadas unha fronte
á outra, a zona de bancadas e
a zona de elevadores de
carrozaría.

A zona de bancadas tipo
“Korex” con sistema de
amarre “power lock”, ó dis-
poñer de elevador central
permiten deixar sempre o
vehículo á altura ideal de tra-
ballo para a reparación.

Cada bancada vai equipa-
da con cilindros hidráulicos
de 10 Tn accionados por
bombas oleopneumáticas,
con accesorios de tiro e o
sistema de anclaxe ó raíl
mediante cuñas.

O sistema “Shark” de
medición electrónica permi-
te reparar o vehículo coa
mecánica montada ou des-
montada. Utiliza tecnoloxía
ultrasónica e inclúe tres par-
tes principais:

- As sondas emisoras
fixadas ó vehículo nos pun-
tos que hai que medir emiten
un sinal cada tres segundos,
sinal que se recibe na viga
electrónica, onde se compara
cos datos do fabricante.

- A viga de recepción
situada debaixo do vehículo,
sen necesidade de situación
simétrica do vehículo.

- Consola de recepción
de datos onde se reciben as
medicións e visualizamos a
dirección e extensión da
deformación, así como a
dirección e extensión do
enderezo correcto, todas as
dimensións do vehículo e as
súas desviacións en tempo
real, e que unha vez finaliza-
da a reparación emite o
informe comparativo das
dimensións e o comprobante
de que a reparación está den-
tro dos parámetros estableci-
dos.

A
zona asigndada ás
intervencións de
mecánica está
equipada con 5

elevadores de dúas columnas
e un elevador de tesoira elec-
tro-hidráulico para repara-
cións de xeometría de direc-
ción.

Taller
de chapa

Mecánica

E
nfocado expresamente a pequenas reparacións e ás interven-
cións de mantemento programado dos vehículos Seat, o
Servizo Rápido foi deseñado respondendo expresamente a
esta necesidade de dar máxima celeridade a este tipo de traba-

llos. Conta con catro elevadores de 3.000 quilos enrasados con pavimen-
to do taller, que incorporan un sistema de autonivelación que elimina
calquera tempo de preparación á hora de elevar o vehículo. A subminis-
tración de aire e corrente é aérea eliminando calquera tipo de cables ou
mangueiras polo chan.

Servizo rápido

>> Hai que facer un recoñecemento a
dúas empresas que colaboraron
estreitamente nestas novas
instalacións: Otero Caritón e Coler 21

desdobramento de locais. Constrúese na Vía Pasteur do
que será o concesionario exclusivo Seat, que nace xa co

edificios irían ampliando a implantación do Grupo,
Transporte no ano 1998, a creación de Brea Móvil como
a de Brea Motor Ribeira, a implantación de Skoda e
ue agora se presentan na estrada da Coruña, á altura de

H
ai que facer un reco-
ñecemento neste
apartado a dúas
empresas que cola-

boraron estreitamente nestas
novas instalacións: Otero
Caritón e Coler 21. A empresa
santiaguesa Otero Caritón ache-
gou a súa enorme experiencia
no equipamento de talleres para
levar a cabo toda a instalación
dos elevadores dos talleres
mecánicos e de carrozaría, a
instalación da subministración
de aire comprimido, os equipos
de extracción de gases e o des-

eño e instalación da zona de
bancadas en carrozaría. Pola
súa banda Coler 21, importador
para España da marca
Blowthern, foi a responsable da
instalación na zona de pintura
das cabinas, plenums, zonas de
aspiración e por suposto do pio-
neiro Nitrotherm.

Coa inestimable colabora-
ción destas dúas empresas foise
facendo realidade o que na
actualidade pode ser un dos
talleres máis vangardistas de
Galicia, tanto no aspecto da
mecánica como en carrozaría.

Taller

C
onforme ás directrices corporativas dos Concesionarios
de Seat, a recepción dos clientes de posvenda está inte-
grada na sala de exposición. Os postos dos asesores de
servizo están situados na área máis próxima de acceso ó

taller. Unha vez pasamos esta porta, encontrámonos de inmediato
cun elevador electrohidraúlico de plataforma ó paso, de forma que
o vehículo se apoia sobre as súas propias rodas e nun tempo míni-
mo pode estar suspendido á altura necesaria para efectuar de for-
ma adecuada todo o proceso de recepción activa, facilitando o pri-
meiro diagnóstico á vista do cliente, visualizando e prevendo posi-
bles avarías.

Recepción taller
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A
longa e rica tradi-
ción da compañía,
chea de innova-
cións, estase a lem-
brar nunha campa-

ña de publicidade actual. As rai-
zames estéticas de Opel tamén
son salientadas, mesmo alén do
deseño de automóbiles: a nova
liña de roupa encamiñada ao
lecer Opel Brand Collection
loce logos de toda a historia da
casa xermana e representa os

tempos mozos de Opel en cami-
setas. Amais disto, a firma
amosa -no cuartel xeral de
Rüsselsheim- campañas históri-
cas de publicidade da década
dos 30 realizados polo artista
berlinés Bernd Reuters. O

carácter Art Decó das súas ilus-
tracións e folletos atópanse ben
influenciados polo estilo de
publicidade pre-guerra: brevi-
dade e forza nas liñas e trazos
de cor, Reuters inventa coa súa
linguaxe gráfica un ambiente
que seduce ao espectador. 

Segue na páxina 24.

Opel, máis dun
século de deseño

A  m a r c a  c e l e b r a  c o n  d i s t i n t o s  e v e n t o s  o s  s e u s  1 1 0  a n o s  d e  v i d a

TEXTO: Brais García 
FOTOS: Sprint Motor

Cumprir anos sempre é unha ledicia,
incluso para unha marca de
automóbiles. Opel festexa un século de
vida. En concreto, hai 110 anos que se
fabricou o primeiro Opel, a marca non
quere esquecer as súas orixes e
celebrarao cun gran número de
actividades. 

>> Hai 110
anos que se
fabricou o
primeiro Opel

>> No Opel
Classic se
atopan arredor
de 300 coches
clásicos
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U
n pneumático, que a
simple vista parece
unha masa negra e
redonda máis ou
menos grande, ence-

rra, tras esa aparente simplicida-
de, unha extraordinaria “máquina
de precisión” confeccionada con
centenares de compoñentes dis-

tintos, que foron coidadosamente
seleccionados, e cunha arquitec-
tura realmente complexa, cons-
truída con minuciosidade por
expertos na materia. Son moitas
as vidas que dependen precisa-
mente deste elemento, o pneumá-
tico. Por iso os fabricantes poñen
todos os seus medios en facelos
cada día mellores e de maior cali-
dade.

Investigadores especializados
en Física, Química, Informática,

Botánica, Matemáticas,
Cauchutería, Mecánica, así como
ordenadores de última xeración,
microscopios electrónicos e labo-
ratorios equipados coa tecnoloxía
máis avanzada… traballan para a
creación e desenvolvemento dos
novos produtos e servizos. Nada
parece demasiado á hora de crear
e desenvolver ideas innovadoras
que acheguen melloras para o
usuario.

Michelin fabrica pneumáticos

practicamente para todo tipo de
vehículos, dende as bicicletas
infantís ao transbordador espa-
cial, pasando polas motocicletas,
os turismos, as camionetas e
camións, os tractores agrícolas,
os avións, os vehículos de com-
petición ou a maquinaria de
obras públicas e minería.
Vehículos e utilizacións moi
variados para os que comerciali-
za máis de 36.000 produtos dife-
rentes que van dos 200 gramos ás

5,5 toneladas.
Imaxinar, deseñar, experi-

mentar, fabricar e vender estes
pneumáticos é un traballo de
expertos. O labor destes expertos
non termina coa entrega dos pro-
dutos ou servizos, senón que
continúa durante a súa vida útil
no mercado a través de: estudos
de rendemento e calidade de ser-
vizo e consellos de utilización e
mantemento a través das distintas
redes de distribución.

TEXTO: Brais García 
FOTOS: Sprint Motor

M Y  N E X T  W E E K

Para más información, v is i ta  al faromeo.es,

llama al 900 2532 00 o envía “NUEVOMITO” al 5195* 

* Coste sms 0,15 cent. de euro. Sólo 1 sms necesario.

  Gama Alfa MiTo: Consumo mixto entre 4,8 y 6,5 l/100km. Emisiones CO2 entre 126 y 153 gr/km.

APV MOTOR
C/ Isaac Peral, 4
Polígono del Tambre 
Telf.: 981 53 40 57
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Michelin proba en
condicións extremas
os seus pneumáticos

No sur da península
Ibérica,
concretamente en
terreos do Cabo de
Gata almeriense, alí
onde as estribacións
volcánicas da Bética
abrazan o mar,
Michelin ten
establecido un centro
de experiencias de
4.500 hectáreas no
que somete aos seus
produtos ás máis
duras probas antes de
dar o visto e prace
para a súa fabricación.
Trátase dun centro de
tecnoloxía avanzada
que, ademais, asume a
súa responsabilidade
na conservación dun
contorno único: as
súas instalacións
atópanse no corazón
mesmo do Parque
Natural Corda de
Gata-Níjar, que
encerra un
considerable
patrimonio biolóxico
e paisaxístico.

O Centro de Experiencias conta con 4.500 hectáreas onde se somete a distintos
produtos ás máis duras probas antes de dar o visto e prace para a súa fabricaciónNas probas búscase o límite dos pneumáticos

Imaxinar, des-
eñar, experi-
mentar, fabri-
car e vender
estes pneumá-
ticos é un tra-
ballo de
expertos



Certa variación...
a que se deu na manga inicial do
Todo Terreo galego ou Ecotrack, dis-
putada nas localidades pontevedresas
de Pontecaldelas e Soutomaior. Victoria
na categoría T1 de Cortegoso e Ucha -por
diante dos campións Yáñez e Rodríguez-
mentres que De Castro e Vázquez lideraban

na categoría inferior, é
dicir na T2.

GALEGOS       
a b r i l  2 0 0 918

Reforzados...
deste xeito saíron de Outeiro de

Rei pilotos como Muíños ou Oliver
Rodríguez, os mellores no circuíto lucense

dentro das categorías X30 e Alevín respectivamen-
te. Nesta segunda manga do karting autonómico, o luso

Gonçalves venceu en KZ2, ao igual que o ourensán
Daniel Fernández fixo en Cadete, as outras dúas categorías

interesantes.

Estreas diver-
sas... o galego de autocross

arrincou coas habituais citas na pro-
vincia da Coruña. En Arteixo:

Solórzano (en D1), Cancela (en
D2). A familia Ares foi a mellor
nas catro categorías: Santiago Jr.
(o fillo) en kartcross e Santiago (o
pai) en supercross. Santa Comba
foi o escenario da segunda man-

ga do exercicio con triunfos
para Queijo, Cancela e Javier

Paz de xeito respectivo nas
divisións: 1, 2 e kart-

cross.

Seleccionado...
o piloto lucense Adrián

Díaz –no centro da imaxe,
con gafas– foi seleccionado

(xunto con outros dous candi-
datos) por un xurado de pilo-

tos, xornalistas e directivos de
Suzuki, para tomar parte en
diversos ralis do nacional de
asfalto. Díaz, usual dos postos
cabeceiros do Volante RACC

galego, competirá en dúas
mangas fóra de Galicia cun

Swift semellante aos da
copa (aínda que con

pequenas modificacións).

Brillante... así foi a
actuación do melidense Jesús

Ferreiro na segunda cita do Europeo de
Ralis Históricos, batalladas en estradas próxi-

mas á localidade italiana de San Remo. Foi oita-
vo, o primeiro vehículo dunha marca que non era

Porsche acaparadora das prazas anteriores e vencedora
do rali da man do local Riolo co seu 911 RS.

Galegos... dando voltas
por Galicia e máis aló



N
ese mesmo posto
estivo boa parte do
rali o cántabro
Sergio Pérez, que
estreaba para a oca-

sión o Punto S2000 ex Manolo
Redondo. Heredou a segunda
posición cando Manuel Senra,
que retornaba ós ralis co seu 306
Kit-Car, rachaba o motor tralo
primeiro paso por Montemuíño,
e finalmente levouse a vitoria
cando os Burgo retrocedían dúas
prazas por mor do devandito las-
tre.

Espectacular e efectivo,
Amador Vidal situou un coche
da casa no segundo lugar, sendo
para Alberto Meira a cuarta pra-
za final e os puntos no grupo N,
ó non bloquear o citado Pérez. O
do EVO IX amarelo, beneficiá-
base igualmente da exclusión de
“Bamarti”, o de Cuntis foi mar-
cha atrás nunha zona prohibida
entre controis. De menos a máis
e tomando as obrigadas precau-
cións, Luis Vilariño rematou
quinto, o de Palas estreando un
Mégane Kit-Car que fora do
catalán Membrado, co cal foi o
primeiro no grupo X.

Terceira cita do ano e tercei-

ro vencedor distinto tamén no
Volante RACC. Desta volta e
pese ó dominio inicial de local
Figueiras, foi Bruno Meira quen
colleu o mando cando o anterior
tivo problemas mecánicos no
seu 206. O de Vincios aguantou
pola tarde e fíxose coa vitoria
nesta oferta de promoción, por
diante de Adrián Díaz e
Celestino Iglesias.

Noutra orde de cousas a
carreira noiesa, con choiva mati-

nal e sol pola tarde, deixou o
triunfo de Francisco Abalo no
Trofeo Driver, sendo a variante
Júnior para Antonio Pérez
Fojón. Na promoción Kentes, o

León de Senén Vázquez liderou
a Racing, sendo para o 205 de
Pablo Fernández a Sprint, man-
dando o Clio de Freire no
CuruxaRallye.

COMPETICIÓN           
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D
o interior de Lugo
á costa coruñesa
do Barbanza,
pasando polas
terras do Deza e

Trasdeza. Deste xeito o galego
de ralis xa consumiu un tercio
da súa oferta para o 2009, que
sobre todo caracterízase por
algo que se agradece: a varieda-
de.

Foi turno dun GT na cita
inaugural, na Ulloa, cos hono-
res para os irmáns Vallejo.
Sucedeuno un Kit-Car, o de
Bamarti, que liderou en Lalín.
E agora para seguila lista de
pilotos diferentes e unidades
dispares, o triunfo de Sergio
Pérez, o rápido piloto cántabro
ós mandos dun S2000, na man-
ga noiesa. Quen dá máis? Craro

está que a monotonía non defi-
ne este ano o galego de ralis,
que depara contínuas loitas e
amosa moita alternancia, tanto
no máis alto da táboa como nas
variadas ofertas de promoción.
Será o turno dun 4x4 no asfalto
do Salnés, esceario do seguinte
envite? Todo parece posible na
nosa disciplina máis popular e
concorrida.

P a r q u e  p e c h a d oMiguel Cumbraos

Tempo de variedade

POSTO EQUIPO VEHÍCULO TEMPO TOTAL
1º Pérez-González Fiat Grande Punto S2000( 1º grupo N) 58:06.5
2º Vidal-Lema Mitsubishi Lancer Evo VIII (1º grupo A) 58:48.4
3º Burgo-Burgo Mitsubishi Lancer Evo VIII 58:56.5
4º Meira-Bañobre Mitsubishi Lancer Evo IX 59:00.5
5º Vilariño-López Renault Maxi Megane (1º grupo X) 59:56.5
6º Ramos-Troitiño Subaru Impreza STI 1:01:10,7
7º Meira-Rodríguez Peugeot 206 ( 1º Volante RACC) 1:01:45,1
8º Díaz-Díaz Peugeot 206 XS 1:01:49,8
9º Iglesias-Iglesias Citroën Saxo 1:02:26,1
10º Grandal-Varela Citroën C2 GT 1:02:29,4
Ata 97 clasificados

Clasificación xeral final

TEXTO: Miguel Cumbraos 
FOTOS: Sprint Motor

…. é garantía de triunfo. E senón que llo digan ós irmáns Burgo, que
foron os máis rápidos no sempre delicado e esixente asfalto do
Barbanza, o que lles daría a cuarta vitoria seguida na proba coruñesa.
Pero unha vez analizado todos os tempos unha penalización por adianto
fíxolles retroceder ó terceiro posto.

Non sempre
correr máis… Unha penalización afastou ós Burgo do primeiro triunfo do 2009, 

sendo finalmente terceiros

Na estrea do seu
novo Kit-Car Vilariño

liderou o grupo X

Meira levouse os maiores puntos en grupo N
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Na súa
p r i m e i r a

comparecencia
cun GT, o local Miguel

Fuster triunfou por terceira
vez consecutiva no rali da casa. Encarnizada loita na cabe-

za da proba, que se decantou ao seu favor no derradeiro trei-
to, dándolle así o
liderado aos man-
dos do Porsche de
Prorallye, malia a
ter diversos
atrancos mecá-
nicos.

a b r i l  2 0 0 9

COMPETICIÓN

A
gardábase moi-
to do primeiro
enfrontamento
do estatal de
asfalto, envolto

polo halo da crise e a fuxida de
marcas como: Peugeot, Fiat ou
Nissan. E como vén sendo
habitual no calendario das
derradeiras tempadas, o asfal-
to mediterráneo de Alacante
para abrir o pano das hostilida-
des.

Vista a nova regulamenta-
ción, que aínda dará que falar
nas vindeiras citas, o 2009
parece deixar aberta a pelexa
entre as tres categorías que
poden vencer de xeito absolu-
to cada manga, dígase: S2000,
GT e os novos grupo N. Así
foi, ou case, pola ausencia da
primeira modalidade nos pos-
tos de cabeza da Vila Joiosa,
onde se alternaron vehículos
das outras dúas, meténdose
nun pano final os tres primei-
ros de quince segundos.

En resumo, Fuster levouse
a primeira das once -a terceira
consecutiva no seu terreo-
pero tivo que correr e ben até o
final. Menos competidores
que outras veces polas temidas
razóns, e cero (ou nada) a
salientar no marcador dos
equipos galegos, é dicir: as
parellas lucenses dos Vallejo e
Burgo. Con todo, e pola entre-
ga dos privados, o nacional do
2009 semella poder salvarse
da queima e promete probas
de interese.

Por Miguel Cumbraos

Parque Pechado

Primeiras
tentativas

Nacional de ralisRali da Vilajoiosa

A piques estivo Xevi Pons de levarse a vitoria,
o que sería o primeiro piloto en acadala cun

dos modernos EVO X. Certos problemas
de alimentación impedíronlle obte-

la... pola exigua marxe de tres
segundos.

Debut en
asfalto para

os coches do
Subaru Rally

Team Spain,
estrutura con pro-
grama dobre en
asfalto e terra.
Varios foron os fallos mecánicos que retrasa-

ron a García Ojeda -o campión de España-
ficando cuarto, logo de asinar tempos

dignos de mención… e atención
de cara a vindeiras pro-

bas.

Seguen dando bos
resultados as unidades feitas en

AR Vidal, da localidade coruñesa de
Vimianzo. Desta volta, foron empregadas

por pilotos como Lujúa (na foto) e Monarri -
quinto e sexto na xeral- o primeiro vencedor da

Evo Cup.

Todo un
especialista das copas de

promoción: Esteban Vallín, é o pri-
meiro líder da oferta Suzuki, no seu segun-

do ano de vida cos Swift. O ferrolán Rey -falto
de ritmo- e o pontevedrés Pazó -retrasado por unha

saída- estiveron na chegada desta monomarca.

Profeta na casa
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R e p o r t a x e  g r á f i c aIván Marante

Hirvonen, que non se cansou de pelexar, rematou segundo

Gronholm tivo que abandoar ao ter un accidente na primeira etapa do segundo día

Armindo Araujo colocou o seu Lancer EVO IX nunha fantástica novena praza

Milleiros de afeccionados abarrontaron as pistas do Algarve para presenciar a proba do WRC Henning Solberg, irmán maior de Peter Solberg, acadou finalmente a 5ª praza da xeral

Un bonito convertible da marca o 855 Spezial Roadster

A terceira praza foi para Sordo, que chegou a liderar a carreira na primeira etapa

Cuarta vitoria consecutiva para Loeb

Primeira praza da Pirelly Star Driver e 23ª da xeral para Jon Williams
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NDR: Esta entrevista foi realizada tra-
las tres primeiras probas do mundial,
días antes do rali de Portugal. O resul-
tado do rali luso e a actuación de
Sordo neste rali trátanse nunha sec-
ción adxunta.

Miguel Cumbraos: Qué
valoración facemos do comezo
de campionato cos ralis de:
Irlanda, Noruega e Chipre?

Dani Sordo: A verdade é que
é moi positiva, un bo comezo de
ano. Estamos aí: terceiros da
xeral, con puntos de vantaxe
sobre o cuarto clasificado e
achegando resultados para
Citroën na clasificación de mar-
cas, que tamén é ben importan-
te.

M.C.: A vindeira cita é
Portugal. Con moita presenza
de españois, un rali especial
para os seareiros galegos. Cal
será a fórmula de Sordo?

D.S.: Pois tentar concretar
un bo rali e procurar facer un
podio. Así mesmo, que os searei-
ros poidan gozar da nosa actua-
ción. 

M.C.: A Federación
Internacional de
Automobilismo impuxo unhas
medidas anti crise. Poden
resultar útiles?

D.S.: Polo momento están
saíndo ben, pero temos que
agardar a ver como evolúen en
función da crise económica
actual.

M.C.: Sébastien Loeb é un

piloto imbatible?
D.S.: Loeb é pouco batible.
M.C.: Mellor entón, en

terra ou en asfalto? 
D.S.: Non sei, en calquera

das dúas

M.C.: O mundial de ralis
trocará en breve os WRC
polos S2000. Decisión axeita-
da?

D.S.: Se esta decisión é para
atallar os problemas económi-

cos e, ó mesmo tempo, para
facer que cheguen máis marcas:
benvida sexa. Desde un punto de
vista técnico e deportivo, haberá
que agardar o seu resultado.

M.C.: Certos ralis do mun-

dial caéronse pola política de
alternancia. Parécelle correc-
to?

D.S.: Coido que hai certos
ralis que habería que deixar na
lista, pois son  probas míticas
que deben estar no mundial.
Penso agora mesmo en dúas
citas en concreto, como son
Montecarlo ou Córcega, que
non tiñan que terse caído da lis-
taxe.

M.C.: O piloto galego
Sergio Vallejo foi ouvreur seu
en Irlanda. Repetirase a expe-
riencia?

D.S.: Sergio fixo un gran tra-
ballo neste rali e as súas ache-
gas foron moi útiles. Agardamos
que, se as circunstancias o per-
miten, poidamos repetir esta
colaboración.

piloto oficial Citröen no Mundial de ralisEntrevista Dani Sordo

«Ralis coma Montecarlo
ou Córcega deberían

estar sempre na lista de
probas do mundial”

Entrevista: MIGUEL CUMBRAOS 
Fotos: Sprint Motor

Deixouse ver por
Galicia, apoiando
coa súa presenza a
presentación do
equipo Nupel de
ralis. Busca apoiar
cos seus resultados
ao equipo Citroën,
ao tempo que obter
esa desexada vitoria
mundialista que se
resiste a chegar.
Sprint Motor tivo a
ocasión de falar co
experimentado piloto
cántabro, o máximo
expoñente español na
modalidade raíña dos
ralis.

Sordo procura unha vitoria que se resiste

O piloto cántabro está a dar puntos interesantes a Citroën
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Loeb, para non variar
RALI DE PORTUGAL

N
o seu retorno ao
mundial (o pasado
ano contou para o
IRC) o carismático
rali de Portugal vol-

veu a emprazarse na turística
rexión do Algarve, pivotando
arredor da vila de Faro. No único
treito do xoves -a súper especial
no campo de fútbol- salientar que
o mellor foi Henning Solberg, co
seu Focus.

A primeira xornada de com-
petición tivo moitas alternancias
na cabeza, nunhas cronometradas
secas e cheas de po. Latvala foi o
primeiro líder, até que envorcou o

seu Ford. Herdou a súa posición
Sordo, (pero unha saída o rele-
gou), rematando o día Hirvonen
como primeiro, por diante do
santanderino e de Loeb, prexudi-
cado o francés por un erro de
condución no primeiro treito do
día.

Un forte ataque inicial de
Loeb na xornada do sábado colo-
cou ao campión do mundo líder,
ao tempo que Gronholm -que
volvía cun Subaru do pasado
ano- e Sébastien Ogier, deixaban
o rali por razóns diversas.
Hirvonen non puido aturar o rit-
mo do piloto de Citroën; con

todo, rematou segundo diante
dun Sordo que interpretaba mal
unha nota do seu copiloto e cedía
certo tempo.

Máis curta era a última tirada,
que se pechaba coa mesma súper

especial inaugural. Loeb aumen-
tou a súa vantaxe, franqueado no
podio final polos nomeados:
Hirvonen e Sordo, completando
deste xeito o cuarto triunfo do
ano. Boa performance de novo

para Petter Solberg que -cun
Xsara veterano- foi cuarto. No
apartado de Produción, éxito sen
problemas para o local Armindo
Araújo, co seu habitual Lancer
EVO IX

1º Sébastien Loeb/Daniel Elena (Citroën C4 WRC) 3:53:13.1
2º Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Ford Focus RS WRC 2008) +24.3
3º Daniel Sordo/Marc Martí (Citroën C4 WRC) +1:45.4
4º Petter Solberg/Phil Mills (Citroën Xsara WRC) +2:44.6
5º Henning Solberg/Cato Menkerud (Ford Focus RS WRC 2008) +5:46.3
6º Mads Ostberg/Ole K. Unnerud (Subaru Impreza WRC) +6:20.8
7º Federico Villagra/José Díaz (Ford Focus RS WRC 2008) +12:59.5
8º Khalid Al Qassimi/Michael Orr (Ford Focus RS WRC 2008) +18:21.7
9º Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Mitsubishi Lancer Evo IX), 1º P-WRC +22:18.5
10º Martin Prokop/Jan Tomanek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +23:25.6

Clasificación final do Rali de Portugal 2009

Hirvonen tivo que conformarse con ser segundo

De novo Petter Solberg acadou un bo resultado co seu Xsara

Cuarta vitoria do ano para Loeb e Elena
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O
traballo de Bern
Reuters exhíbese
unha vez máis con
feitura de deseño
escultural, peculia-

ridade dos modelos estreados
por Opel. Así o fixo saber Mark
Adams (Vicepresidente de
Deseño de GM Europa e res-
ponsable do deseño do Opel
Insignia), que fixo fincapé na
ligazón entre deseño escultural
e precisión alemana como ele-
mento diferenciador dos proto-
tipos Opel. A mellor proba dis-
to vén a xeito de cifra: 90.000
Insignias xa pedidos.

A historia do deseño dos
Opel latexa con forza na facto-
ría de Rüsselsheim, como exem-
plo salientar que no Opel
Classic se atopan arredor de 300
coches clásicos que os curiosos
poderán apreciar. Entre os clási-
cos presentes: O Rekord P1, o
Opel Calibra ou o Opel GT,
insignias do deseño que deixa-
ron a súa pegada na cultura
cotiá de cadansúa época.

Para pór punto final, unha
reflexión produto das verbas de
Mark Adams, creador do des-
eño do Opel Insignia. Adams
afirma que a receita do éxito
dunha marca (ao longo de máis
dun século) ten diversos ingre-
dientes: o principal é gañarse a
lealdade do cliente mediante
lazos emocionais, subliña
tamén o papel relevante do
expresivo no deseño.

Pasado e presente na marca
Opel acreditan o devandito éxi-

to: representantes do triunfo
pasado como o Moonlight
Roadster, o Admiral ou o

Kadett alíanse coa nova xera-
ción Astra, baseada na imaxe do
Insignia.

TEXTO: Brais García 
FOTOS: Sprint Motor

>> A firma amosa -no cuartel xeral de
Rüsselsheim- campañas históricas de
publicidade da década dos 30 realizados
polo artista berlinés Bernd Reuters

Opel, máis dun
século de deseño
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