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Deportiva
C

oa presentación da
nova R 1200 S, BMW
proponnos unha
máquina poderosa
sen chegar ó extremo.

A idea é, proporcionar ós seus
clientes unha moto áxil e de mar-
cado carácter deportivo.

Nun momento doce para un
sector en alza, a marca xermana
pretende alcanza-la cifra de 400
unidades de R 1200 S para o
exercicio de 2006.

Os seus obxectivos son cla-
ros: proporcionar potencia,
manexabilidade e control. As
innovacións tecnolóxicas por
parte de Motorrad son variadas.
Os sistemas Telelever no tren
dianteiro e Paralever no traseiro
de BMW proporcionan un exce-
lente comportamento, e fan que
se amose moi eficaz e altamente
manexable para a súa categoría.
Se isto non fose suficiente,
poderase montar un amortecedor
traseiro opcional, Öhlins, para os
pilotos especialmente esixentes.

A caixa de cambios de seis
marchas e o cardán máis lixeiro
da R 1200 S proveñen sen modi-
ficación ningunha dos sistemas
utilizados con moito éxito na
xeración actual de motores
bóxer. É de destaca-la forma en
que traslada a potencia á roda de
forma progresiva e silenciosa.

O motor é a xoia de
Motorrad. O redeseño das cula-
tas consegue que a R1200S teña
122 CV.

No apartado freos, a roda
dianteira leva dous impoñentes
discos de 320 mm, sobre os que
actúan dúas pinzas fixas de catro
bombas de aire. A roda posterior
leva unha pinza flotante de dúas
bombas de aire que actúa sobre
un disco de 265 milímetros.

Impresións
Tivémo-la ocasión de proba-la

R 1200 S por todo tipo de rutas.
Conduci-la R 1200 S deixounos
un bo sabor de boca e causounos
gratas sensacións. A pesar dos
seus 200 quilos e gran tamaño,
mostra unha axilidade e manobra-
bilidade máis ca aceptable.

Durante a proba as primeiras
impresións foron boas. Gozaba
dunha estupenda verticalidade e
é altamente estable pero hai que
collerlle o tacto.

O orixinal sistema de suspen-
sións, fácilmente regulables,
dótaa de gran  precisión e certas
concesións na condución depor-
tiva. Achegan seguridade e con-
fianza.

A posición de condución é
confortable e con boa protección
aerodinámica. O paso por curva
é bo e amósase doado de mane-
xar, e os cambios de dirección
fanse con facilidade. Os freos
gozan de gran tacto e eficacia.
Son moi sensibles e, sen dúbida,
están á altura das necesidades.

O prezo desta bóxer é de
13.900 euros.

www.sprintmotor.com
para estar informado do

que acontece no mundo

do motor compostelán

visite a nosa páxina web

www.sprintmotor.com

e versátil

Cilindrada ..................1.170 cc
Potencia ......................122 CV
Tipo de motor ................Bóxer
Número de cilindros ..............2
Caixa de cambios seis marchas
Chasis: ................Multitubular
Guiado da roda dianteira ........

BMW Telelever
Guiado da roda posterior ........

BMW Paralever
Freos ........Diante dous discos, 

diámetro de 320 mm

......................Detras Un disco, 
diámetro de 265 mm

..................Opcionalmente con 
ABS de BMW Motorrad

Lonxitude total ........2.151 mm
Ancho con espellos ....870 mm
Altura do asento ........830 mm
Peso en seco..................190 kg
Capacidade do depósito
/reserva ..........17 litros/4 litros

Ficha técnica K1200S

Ray Mosquera 
TEXTO E FOTOS
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Cafetería

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

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

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados
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VENDVENDA,A, REPREPARAARACIÓNCIÓN,,
MONTMONTAXE E EQAXE E EQUILIBRADOUILIBRADO

ALIÑADO ELECTRÓNICOALIÑADO ELECTRÓNICO
LAMIAS DE LAMIAS DE ALIAXE LIXEIRAALIAXE LIXEIRA

A
s novas tecnoloxías
fan que camiñemos
cara a coches máis
seguros e cómodos.
Tan cómodos que

queren facer moitas cousas por
nós, aforrándonos traballiños
diversos. Si, si fan cousas que
hai tan só unha década eran
impensables. Prenden as luces
por nós cando a baixa luminosi-
dade así o require, activan os
limpaparabrisas cando empeza
a chover e autorregulan a velo-
cidade destes; se nos distrae-
mos e desviamos do carril,
tamén nos avisan de que esta-
mos a despistarnos, regulan a
velocidade do vehículo, indí-
cannos acusticamente que nos
estamos aproximando ó vehícu-
lo que temos detrás cando esta-
mos aparcando e máis cousas
que fan que a condución sexa
máis doada. Por outra banda, os
fabricantes de distintos sectores
introduciron nos automóbiles
outra serie de novidades que
fan a nosa vida máis cómoda;
destas as máis salientables pro-
bablemente sexan os teléfonos
móbiles e os navegadores.

Adiantos múltiples e varia-
dos serán os que vaian chegan-

do de aquí ós vindeiros anos.
Os automóbiles probablemente
serán o reflexo dos cambios
tecnolóxicos e das innovacións
que están por chegar, tantos que
poderiamos dicir aquela frase
do Quixote “cousas veredes que
non creeredes”.

Todo isto é para celebralo e
congratularnos da mellora na
nosa calidade de vida na nosa
relación cos vehículos. Estas
melloras son boas, pero teñen
un risco: as distraccións.

A praga que vén pode ser
esta, a das distraccións. Se xa
agora está demostrado estatisti-
camente que unha porcentaxe
dos accidentes se debe ós des-
pistes dos condutores, no futuro
con tódalas novidades que
anunciamos pódense multipli-
car dramaticamente.

Cantos accidentes houbo
mentres iamos conducindo por
culpa de buscar calquera “tra-
pallada” na guanteira ou pola
cinza dun cigarro que nos caeu

ou simplemente por mirar para
algo que nos chamou a atención
e desvia-la vista da estrada. Se
xa os datos proporcionaban
cifras alarmantes, agora, coa
introdución das novidades que
comentamos e prevemos cara ó
futuro, poden dispara-lo núme-
ro de accidentes.

Polo de agora ninguén pode
manexa-lo automóbil por nós,
nin tan sequera o vehículo máis
intelixente que hai no mercado
sería capaz. Por iso deberemos

prestar toda a atención ó tráfico
e á vía mentres conducimos. A
tecnoloxía será para facernos a
vida máis cómoda e doada. A
condución seguirá sendo res-
ponsabilidade exclusiva do con-
dutor.

Evita-la praga das distrac-
cións é cousa de todos e respon-
sabilidade dos gobernantes. A
educación viaria e a sensibiliza-
ción con este tema ten que ser
unha prioridade das autoridades
responsables do ben colectivo.

SPRINT MOTOR 

As distraccións,
¿UNHA PRAGA?



NOVAS
x u ñ o  2 0 0 6

4

BREVES

■ A metade dos compradores
de vehículos usados utilizaron
Internet como principal vía de
información á hora de adquiri-
lo seu automóbil, segundo un
estudo realizado pola consulto-
ra e xestora de vehículos de
ocasión Carlandia, que resalta
que uno 50% dos clientes utili-
zan a rede antes de toma-la
decisión de mercar.

■ Os vehículos das marcas
xermanas BMW, Audi e
Volkswagen son os máis busca-
dos no portal de Internet
“coches.net”, segundo un estudo
sobre automóbiles de ocasión
realizado pola propia páxina ós
oito millóns de buscas que se
realizaron durante os tres pri-
meiros meses deste ano.
■ Bionor comezou as obras da
maior planta de produción de
biodiésel de España, que estará
situada no Porto de Palos de la
Frontera (Huelva). Terá unha
capacidade de 300.000 tonela-
das de biodiésel e está prevista
en tres fases, cun investimento
total que alcanzará os 55 millóns
de euros.
■ As vendas de vehículos
diésel medrarán entre un 18% e
un 30% ata 2015, como conse-
cuencia do incremento constan-
te do prezo dos combustibles
fósiles, segundo sinalou o res-
ponsable de Investigación e
Desenvolvemento do Grupo
DaimlerChrysler.
■ Os coches de segunda man
son para os concesionarios unha
boa fonte de beneficios, segun-
do datos do sector. O beneficio
achegado a un concesionario por
un automóbil de ocasión repre-
senta un 20% da facturación,
cando as vendas deste tipo de
coches supoñen un 9% da activi-
dade total destas empresas.

O
Córdoba, co novo
motor 1.4 de 85 CV,
xa se encontra dis-
poñible na rede de
c o n c e s i o n a r i o s

Seat, combinado cos acabados
Reference e Stylance. Esta mecá-
nica substitúe a que se comercia-
lizaba ata agora con 75 CV. Así e
todo, o 1.4 de 75 cabalos na súa
versión automática aínda seguirá
á venda.

Con esta nova incorporación,
o Seat Córdoba conta agora con
6 motores distintos, tres de gaso-
lina o 1.4 16v de 75 CV
Automático, o 1.4 16v de 85 CV
e o 1.4 16v de 100 CV; e catro
mecánicas TDI os dous de 1.4
litros de 70 e 80 cabalos máis
outros dous de 1.9 litros de 100 e
130 CV. Estes propulsores com-
bínanse con tres niveis de acaba-
do: Reference, Stylance e Sport.

C
itroën presentou o C2
Collection, unha serie
especial que celebra a
chegada das vacacións
estivais incluíndo,

entre o seu equipamento de serie,
un climatizador automático.
Exteriormente, os paragolpes
dianteiros e traseiros, a calandra e
as molduras laterais están pinta-
dos na cor da carrozaría. Este
modelo é un dos supervendas do
seu segmento con 5.400 unidades
vendidas no que levamos de ano.

A serie especial C2 Collection
está dispoñible cos motores 1.1i
de 61 CV e 1.4i de 75 CV, en
gasolina; e HDI de 70, en diésel.

Citroën C2 Collection

Clio Sport
O

novo Clio Renault
Sport, un vehículo
de espírito e carác-
ter deportivo, reci-
be o motor de 2

litros de cilindrada e unha culata
de 16 válvulas atmosférico evo-
lucionado. Cunha potencia leva-
da agora ós 200 CV, este propul-
sor proporciona 100 cabalos por
litro de cilindrada, ofrecendo a
relación potencia/cilindrada de
maiores prestacións na súa cate-
goría, grazas –entre outras- ó
aumento da relación de compre-
sión. Este desenvolvemento
mellora a potencia do propulsor
ofrecendo un par motor de 215
Nm a 5.500 voltas, que é o máis
elevado dos da súa categoría.

Este motor elástico e potente
vén asociado a unha caixa de
velocidades de 6 marchas de
relación pechada, que posibilita
unha condución deportiva de
moi alto nivel. Esta máquina
comercializarase a partir do 19
de xullo a un prezo de 21.800
euros.

Motor 1.4 para o Seat CórdobaMotor 1.4 para o Seat Córdoba
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Talleres
BASTON

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvador, nº 23 - 

Tfnos: 981 570 182 / 981 585 627
SERVICIO DE GRÚA 

PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

Especialista en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios

especiales
Preparación vehículos de

competición y accesorios racing

La maquinaria más avanzada en equilibrado de discos de freno

Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
Nuevo modeloNuevo modelo
Piaggio M500,Piaggio M500,  sin sin  carnet. carnet.

DISTRIBDISTRIBUIDOR OFICIALUIDOR OFICIAL
PIAPIAGGIOGGIO

HIJOS DE C.V. OTERO, S.A.
Tel: 981 56 17 40 - 981 56 20 01

Fax: 981 58 80 70
Gómez Ulla, 16
SANTIASANTIAGOGO

Na parte ciclo, podemos gozar
dun vehículo moi polivalente,
cómodo e á vez deportivo, con sis-
tema PowerDrive, que nos permi-
te acurtar ou alonga-la distancia
entre eixes, de forma moi sinxela,

dependendo do uso que lle vaia-
mos dar.

Motor
O motor Master de Piaggio

esta máis que probado no seu cur-
mán o X9-500, poderiamos defi-

nilo como un propulsor potente,
sinxelo, limpo e progresivo. Os
seus 460 cc reais nos entregan
unha potencia de 40,2 CV a 7.500
revolucións. Dende que empeza-
mos a exprimilo non para de
empurrar ata que alcanzámo-la
velocidade máxima de 160 km/h.
Trátase dun motor moi respetuoso
co medio natural que se anticipa
ós estándares Euro3 en emisións
contaminantes.

G i l e r a  N e x u s  5 0 0  E u r o 3

Gilera entra de cheo no sector dos maxiscooters deportivos transformando o seu buque insignia
para convertilo no scooter máis atractivo e exclusivo do mercado. A firma do grupo Piaggio

lanza este renovado modelo cun motor monocilíndrico de inxección electrónica de 500 cc (catro
tempos), catro válvulas e refrixerado por auga.

O seu bastidor tubular de
dobre berce en aceiro de alta
resistencia nos proporciona
unha estabilidade absoluta en
todo tipo de curvas, o que fai
que incluso en cidade este
extraordinario scooter se mos-
tre moi manexable e escurridi-
zo entre o tránsito urbano.

Os técnicos de Gilera

esmeráronse neste apartado
conseguindo o equilibrio per-
fecto, na roda dianteira desta-
ca unha forquilla telescópica
hidráulica da prestixiosa mar-
ca Kayaba e na traseira o siste-
ma PowerDrive progresivo,
amortecedor con precarga e
regulable en 7 posicións da
misma firma.

Bastidor e suspensións

Os potentes freos firmados
por Brembo Serie Ouro, dobre
disco dianteiro e un traseiro
todos eles equipados con
dobre pistón que nos propor-
cionan unha freada potente e
contundente, sistema de frea-
do integral no que a maneta
esquerda actúa sobre o disco
diantero esquerdo e o freo tra-
seiro, e a maneta dereita actúa
sobre o disco dianteiro do
mesmo lado.

No cadro dispoñemos de
todo tipo de información, con-
tarrevolucións, velocímetro,
indicador de nivel de combusti-
ble, indicador de temperatura
de auga e co simple movimen-
to dun dedo no ordenador
podemos ve-la hora, día, mes e
año; quilómetros totais, par-
ciais, consumo actual, consu-
mo medio e autotomía, carga
da batería, velocidade media, e
velocidade máxima alcanzada.
Tamén nos informa mediante
iconas ou testemuñas de cada
revisión de mantemento, do
cambio de correa, a batería bai-
xa, reserva de gasolina, presión
de aceite, control do motor,
anomalías na inxección, inter-
mitentes de urxencia e luces.

Freos e 
instrumentación

Xosé arufe • TEXTO E FOTOS
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C
o permiso de condu-
cir recén obtido, o
tenista Rafa Nadal,
imaxe de Kia Motors
Iberia, conduce un

Kia Sorento. Trátase dunha serie
especial denominada Tie-Break
feita exclusivamente para Nadal.
Este Sorento recoñécese por
fóra polas siglas específicas no
portón traseiro, pneumáticos de
gran tamaño en perfil 255/55 R
18 con lamias de aliaxe lixeira
de cinco radios, parachoques
dianteiro con defensa e banda
lateral decorativa. Tamén desta-
ca por pequenos elementos
decorativos cromados nos gru-
pos ópticos e se utiliza fibra de
carbono no pilar central das por-
tas onde aparece o apelido do
tenista.

No interior, o Sorento Tie-
Break vai equipado con tapice-
ría en pel exclusiva en dous
tonos, ó igual co volante e o

interior das portas. O coche
incorpora un sistema de son con
navegación e tecnología Blue-
tooth e DVD con pantallas na
parte traseira dos repousacabe-

zas dianteiros. Unha plaqui-
ña coa súa sinatura e a nume-
ración 001 vai insertada xun-
to ós pousavasos entre os
asentos dianteiros.

Nadal, recente vencedor de
Roland Garros por segundo ano
consecutivo, é o tenista con máis
vitorias consecutivas en terra
batida.

C
hrysler decidiu can-
cela-la produción do
Jeep Liberty diésel
polas dificultades
de cumprir (co

motor que actualmente ten o
vehículo) os
límites en emi-
sións que as
a u t o r i d a d e s
federais imporán
a partir de 2007.

A marca nor-
teamericana con-
siderou que non
é rendible substi-
tuí-lo antigo
motor diésel por
un máis moder-
no que cumpra a
normativa fede-
ral sobre emi-
sións, polo que a
partir do ano

vindeiro o Liberty só estará
dispoñible cun motor de gasoli-
na.

A noticia é unha sorpresa,
dado que o Liberty superou en
USA as vendas inicialmente

previstas polo fabricante, debi-
do ás fortes promocións de
DaimlerChrysler na utilización
de motores diésel avanzados
como resposta á crise enerxéti-
ca que se vive no país.O

s principais merca-
dos autonómicos, os
catro de maior volu-
me (Andalucía,
Madrid, Cataluña e

Valencia), tiran do mercado de

vehículos todoterreo con crece-
mento do rexistro de matricula-
cións por enriba do 17 por cento.

O incremento na Comunidade
de Galicia tamén foi importante,
chegou ó 5,93 por cento.

As vendas dos 
todoterreo 
continúan á alza

COMUNIDADES MAI-06 MAI-05 %VAR ACUM-06 ACUM-04 %VAR
ANDALUCÍA 1.970 1.651 19,32 9.156 8.857 3,38

ARAGÓN 429 268 60,07 2.068 1.354 52,73
ASTURIAS 185 176 5,11 785 813 -3,44
BALEARES 301 302 -0,33 1.262 1.268 -0,47
CANARIAS 560 544 2,94 2.588 2.504 3,35

CANTABRIA 118 100 18,00 476 476 0,00
C.-LA MANCHA 443 361 22,71 2.003 1.917 4,49
CAST. Y LEÓN 480 391 22,76 2.067 2.009 2,89

CATALUÑA 2.500 2.113 18,32 10.535 9.579 9,98
C. Y MELILLA 124 118 5,08 577 620 -6,94

C. VALENCIANA 1.129 963 17,24 4.830 4.634 4,23
EXTREMADURA 216 196 10,20 915 1.066 -14,17

GALICIA 303 267 13,48 1.430 1.350 5,93
LA RIOJA 72 67 7,46 329 373 -11,80
MADRID 2.550 2.151 18,55 10.212 10.209 0,03
MURCIA 316 255 23,92 1.380 1.251 10,31

NAVARRA 127 117 8,55 612 591 3,55
PAÍS VASCO 413 401 2,99 1.746 1.858 -6,03

TOTAL 12.236 10.441 17,19 52.971 50.729 4,42

NOVAS

estrea un
Kia Sorento

O Jeep Liberty diésel
quedou obsoleto
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A
nova xeración de
modelos Opel ten
un novo membro na
familia, o novo
Opel Corsa 5 por-

tas. Distínguese por ser diferen-
te da versión de 3 portas, seguin-
do a mesma filosofía da marca
iniciada con éxito no Astra e o
Astra GTC. Mentres que o tres
portas con aire de cupé ten un
marcado carácter deportivo, o
concepto do 5 portas é ideal
como automóbil familiar e para
o ocio.

Chasis e motores
Áxil chasis de novo desen-

volvemento; sistema ESP con
freado ata nas catro rodas se é
necesario; sistema ABS con
Control de Freado en Curva
(CBC); tres propulsores de
gasolina e dous turbodiésel
common-rail de entre 1.0 e 1.4
litros de cubicaxe e potencias
entre os 60 e 90 CV; novo motor
1.7 CDTI con 125 CV e filtro de
partículas diésel de serie dispo-

ñible proximamente; caixas de
cambio manuais de 5 ou 6 velo-
cidades; dispoñible a transmi-
sión manual automatizada
Easytronic.

A
partir deste mes o
C4 está dispoñible
co novo cambio
manual pilotado de
6 velocidades.

Acoplado ó motor diésel HDI
110 FAT, proporciona ó C4 un
confort e un pracer de condu-
ción descoñecidos nesta gam-
ma de vehículos, así como
unha redución nos consumos.

Grazas ás diferentes manei-
ras de cambia-las marchas
(levas no volante, panca de

cambios secuencial ou modo
automático) e á supresión do
pedal do embrague, o cambio
manual pilotado de 6 velocida-
des proporciona ó condutor un
auténtico pracer de condución.

Caracterízase por un siste-
ma de automatización nos
cambios, as relacións e o
embrague. Proporciona unha
diminución nos consumos da
orde do 3% ó 5% respecto a
unha caixa de cambios mecáni-
ca.

O Corsa estrea versión

O máis grande de Citroën
C

itroën lanza o novo
Jumper, ofrecendo ós
compradores do seu
“peso pesado” moito
máis que unha estética

actualizada.
Este novo modelo ampliará a

súa gamma no mes de outubro co
lanzamento do motor 3.0 HDi
160 CV, así como das versións
Combi e a gamma “Heavy”. Esta
última, con 3,5 e 4 toneladas de
PMA permitirá unha maior carga

máxima sobre o eixe dianteiro e
traseiro. Así mesmo, o novo
Jumper medrará en tamaño ata os
6,36 metros de lonxitude. As
carrocerías Combi Club e
Minibus lanzaranse en decembro.

O Jumper tamén destaca polo
seu equipamento de seguridade,
no que destacan 4 freos de disco
con ABS e axuda á freada de
urxencia (AFU), airbag condutor
e regulador voluntario de veloci-
dade.

Cambio manual
pilotado para o C4

O máis grande de Citroën
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C
olyaer S. L. come-
zou como unha ini-
ciativa de simples
afeccionados ó voo
para se converter

nun auténtico proxecto empre-
sarial innovador en Galicia:

precisamente nun sector que
apenas ten desenvolvemento,
máis ben moi pequeno (algun-
has pezas para as aeronaves do
consorcio europeo EADS).
Neste caso Colyaer fai todo o
avión de principio a fin, isto é,
un proxecto propio que é levado
á realización práctica sen ter
que depender, agás no motor e
hélice, de fornecedores.

FREEDOM
En Portonovo está a vangarda da nosa industria aeronáutica

Gozando da liberdade      

O avión galego con Sanxenxo de fondo Auga e aire: o Freedom nos dous elementos dos tres que domina

Liberdade é o nome, en realidade
“freedom”, que a empresa Portonovense
Colyaer lle deu á súa última creación, un
avión anfibio, que despois de máis de dous
anos de desenvolvemento xa se encontra en
plena produción nas modestas instalacións
que tivémo-lo privilexio de visitar.

Magnífico aspecto frontal da cabina

Juan M. Pérez
TEXTO E FOTOS
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Estamos realmente ante
unha iniciativa que cómpre
apoiar, pois rompe coa tradi-
ción comercial e industrial des-
ta terra abrindo novos horizon-
tes ó enxeño galego.

Produtos
“Galicia

Calidade”

A
produción de
Colyaer comezou
co “avión lixeiro de
altas prestacións”,
como ben indica na

súa publicidade, Martin 3. Este
modelo é un avión bipraza
“lado a lado” con dobre sistema
de pancas que o fai ideal para o
ensino, cunha cabina de gran
visibilidade, fabricado segundo
que partes da súa fuselaxe con
fibra de carbono para conseguir
unha maior rixidez con menos
peso, evitando así que, para
obter esa rixidez coa fibra de
vidro, haxa que aplicar grandes
cantidades desta facendo unha
aeronave máis pesada. O

importante deste prototipo era
coñece-lo seu comportamento
en voo e na pista de engalaxe e
aterraxe. Obtívose así un avión
de 280 quilos, cunha velocida-
de de cruceiro de 180 kms/h e
unha autonomía de 1.500 km
impulsado por un motor Rotax
de 4 tempos (superando a tódo-
los automóbiles que vedes habi-
tualmente neste xornal, e sen
caravanas). Xa sei o que dire-
des, que para ir á praia vai ser
un problema encontrar un aeró-
dromo preto. Colyaer resolveu
isto co seu modelo Mascato, co
mesmo equipamento e presta-
cións do seu irmán, mais trátase
dun hidroavión. Ten por tanto,
“panza” en forma de V coma un
barco, flotadores nas ás e inclu-

so un temón de auga (que pola
súa disposición non perturba
durante o voo). Aquí xa se utili-
zaron elementos de aceiro
inoxidable e aluminio anodiza-
do.

Despois de tanto voo, os
aínda incrédulos terán máis que
dicir sobre se o aparello ocupa
moito espazo nun embarcadoi-
ro. Pois ben, a dinámica
Colyaer tamén resolveu isto coa
fabricación de ata o momento a
súa máis perfeccionada obra, o
modelo anfibio Freedom, defi-
nido polos seus creadores como
“seguridade, liberdade, con-
fianza e comodidade”. O seu
tren retráctil permite saír direc-
tamente da auga a unha praia,
rampla ou viceversa, e, como

non, tamén é posible aterrar ou
amarar, engalar desde terra ou
desde a auga.

Máis de 11 anos de traballo
de “Construcciones Ligeras y
Aeronáuticas” deron como
resultado a día de hoxe un avión
novidoso e polivalente feito en

Galicia por galegos, cunhas
grandes posibilidades de
c o m e r c i a l i z a c i ó n .
Desgrazadamente esta non está
a ser no mercado interno, pois
atopámo-la afección galega á
aeronáutica nunha fase primiti-
va, debido principalmente á

cegueira (unha vez máis) dos
responsables que deberían
fomenta-los aeródromos depor-
tivos no país. Galiza, Galiza,
tanta liberdade… e tan mal xes-
tionada.

Máis información sobre a
empresa en www.colyaer.com.

C/ VIA EDISON, 54 - POL. DEL TAMBRE
15890 SANTIAGO (A CORUÑA)

Telf.: 981 578 066 - Fax: 981 563 090

www.adgruporegueira.es
comercial@regueira.com

ó avión galego

Motor Rotax do modelo anfibio Freedom

Modestas pero ordenadas instalacións de Colyaer

w w w . c o l y a e r . c o m
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X I X  R A L I  C I D A D E  D E  N A R Ó N  -  C R E D I M O T O R

N
a segunda compare-
cencia do seu pro-
grama galego os
irmáns Burgo foron
segundos, despois

de sufrir co turbo e remontar na
choiva da tarde. Por detrás dos
lucenses situouse Barreiro, líder
inicial, pero que só poido ser ter-
ceiro á postre no asfalto de
Ferrolterra tras ter problemas
cun palier na sección final.

Primeira comparecencia
galega para o fenés Doce, cuarto
na chegada por diante de
Roberto Blach, estreando en
Galicia o de Arteixo o seu novo
Subaru. O coñecemento do
terreo foi determinante no
Volante RACC, onde liderou o
local Pablo Rey, que situouse no
sexto posto da xeral absoluta co
seu 206.

Noutra orde de cousas
Carracedo venceu co seu GT o
grupo X, como Chelis Gómez
fixo entre os de serie, o ouren-
sán co seu habitual EVO. A
cuarta manga do ano tivo un
total de sesenta e catro coches

no seu parque pechado
final, onde estaban
Agustín  Sousa
(Punto) e José Luis
Castro (Cinquecento)
vencedores respecti-
vos nas ofertas promo-
cionais Driver e
Autopark. Pilotos
como Meira, Vilariño,
Rico ou Ferreiro
véronse obrigados a
abandoar.

Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

Senra volveu en Narón á senda das vitorias

Pablo Rey estreouse no Volante RACC Primeira vitoria no 2006 para Chelís Gómez entre os coches de serie

O GT Turbo de Carracedo liderou
o grupo X

Estaba obrigado se quería seguir tendo opcións a renovalo cetro galego.
Senra non podía fallar en Narón –primeira das dúas probas con máximo
coefiente– onde cimentou o seu primeiro triunfo do 2006 nas especiais de
tarde tras cambia-las suspensións do seu kit-car. Con, aínda, cinco ralis
por diante, o triunfo do de Dumbría dá emoción ás citas venideiras.

Senra contrataca



COMPETICIÓN
x u ñ o  2 0 0 6

11

X
amáis poido Dani
Solá meterse na
pelexa pola vitoria,
sendo terceiro co
seu C2. Por detrás

do catalán os irmáns Vallejo
situaron o seu Clio, recuperando
o tempo que poideron tras un
problema mecánico matinal e
firmando catro scratchs, aínda
que sin poder subirse ó podio.

Na súa segunda cita no
nacional co novo EVO, os
ourensáns “Rantur”- Cid com-

pretaron unha gran proba, lide-
rando entre os de serie e situán-
dose quintos na xeral final.
Carballido, pese a problemas
mecánicos, e Meira, segundo
entre os de serie, situáronse a
continuación, completando a
lista dos dez primeiros
Concepción, Basols –vencedor

do Desafío Peugeot– e
Entrecanales.

A dureza da cita viguesa
reflectíuse nos abandonos. Na
primeira especial caeron Vinyes
(problemas eléctricos) e Hevia
(accidente). Posteriormente
diversas causas deixaron fóra de
competición a Burgo, Vilariño,

Azcona, Márquez ou Cabo. No
total de trinta e oito equipos cla-
sificados estaban Rodrigo
Rodríguez, Rubén Domínguez
ou Abel Pampillón, destacados
entre os seguidores da
“Challenge Noroeste”, puntua-
ble aquí así como en Ourense e
Ferrol.

❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

A primeira cita do
estatal de asfalto en
Galicia poderíase
explicar co aquel dito
de “ ata o rabo, todo é
toro” pois os
derradeiros metros
decidiron o Rías
Baixas. Todo o día os
Clio de Miguel Fuster e
Manuel Rueda
mantiveron un pulso
que decantouse a favor
do alacantino polo
marxe de cinco
segundos. Grandísima
performance dos dous
pilotos, repetindo o
primeiro a vitoria do
2003 e ofertando o
segundo unha
compretísima
actuación.

4 2 º  R A L L I  R Í A S  B A I Z A S  R E D C O M

¡Todo é rali!

Miguel Cumbraos e S.M.
TEXTO  E FOTOS

Fuster obtivo a súa segunda vitoria do ano

Rueda completou o seu mellor rali “Rantur” foi amo e señor do grupo N
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…        para conducir e
adiantar rápido e ben
nesta época estival (I)

R
eláxate. Chega a
calor. As vacacións.
Vamos a conducir sua-
vemente. Sen presas.
Adiantar non significa

correr moito. Só actuar con rapi-
dez. Tomar decisións en instantes
require serenidade. Non poñerse
nervioso. Se un adiantamento
xenera tensión, mellor olvidalo.
Se trata de adiantar para chegar
antes, non para ter que parar cada
media hora por esgotamento. O
condutor que adianta domina a
situación e nada lle perturba. É a
calma absoluta.

Coordinación. Para tomar a
decisión adecuada en só un intre,
debe terse controlado todo o
panorama. Os retrovisores son tan
importantes para o condutor como
mirar a través do parabrisas.
Cando se inicia o adiantamento xa
se debe saber se ven alguén por
detrás con máis presa (ou máis
relaxado) que nós. Non hai que
esperar a que o automóbil que ven
de fronte se cruce con nós para
empezar a mirar se ven alguén
adiantando por detrás e se a estra-
da por diante está libre. No intre
que nos cruzamos co último
coche que ven en sentido contra-
rio, xa temos que estar acelerando
tranquilamente para rebasar ó
vehículo que nos precede. Sen
sobresaltos, armonicamente. Se
houbo que reducir, redúxose xa
fai lustros. Se nos “atropelamos”
mellor será adiantar noutra oca-
sión.

En caso de dúbida non
adiantar. Non importa nada
molestar ós veciños que se des-
pracen no noso mesmo sentido de
marcha. Saír do carril propio e
volver a entrar nel sen adiantar,
en ocasións obrigando a frear
lixeiramente ó coche que ven
detrás, é perfectamente lícito e
non crea perigo, salvo que o que
nos segue se obstine no contrario.
Se pita e se molesta, mellor
pedirlle desculpas con educación.
De nada serve irritarse nin levar a
contraria. O que si debemos ter
claro é que os adiantamentos
pódense interromper e non debe-
mos asustarnos porque outro o
faga. A visibilidade moitas veces
non é completa ata que non se
invadiu o carril contrario. As
decisións tómanse nun intre e no
intre posterior pódense modifi-
car. No adiantamento, a diferenza
de outras actividades, cambiar de
opinión no último segundo non
ten por qué estar mal visto. 

Mirar ben se hai oco máis
adiante para regresar ó noso
carril. Se nos adiantou, deixar
oco, incluso freando un pouco se
resulta necesario. É sinal de cor-
dura. A responsabilidade de que
non exista espazo para volver,
divídese en partes iguais entre o
que saíu sen lugar para regresar e
o que non deixa ese espazo. Na
estrada non queda máis remedio
que entenderse. Sempre mellor
que sexa polas boas. 

Anticipación. Como en cal-
quera intre da condución, actuar
con antelación. Saír a adiantar,
pegado desde detrás do vehículo
que nos precede, non aporta nin-

gunha vantaxe. É moito máis
rápido e seguro o adiantamento
se se deixa un bo marxe de
metros entre ambas máquinas,
para moverse con suavidade e
antelación. Deste xeito, antes de
que o vehículo que ven en senti-
do contrario se cruce co noso, xa
podemos empezar a acelerar na
marcha correcta, sen brusqueda-
des e sen reducións salvaxes. Así,
no intre no que salgamos ó carril
contrario, iremos xa a maior
velocidade que a do coche que
queremos rebasar e antes regresa-
remos ó noso carril. É dicir, gañar
velocidade en territorio amigo,
antes de invadir o carril inimigo,
en lugar de “construír” a veloci-
dade no carril de enfronte. Este
xeito de proceder require entrena-
mento, polo que convén practicar
en circunstancias de excelente
visibilidade. A súa aplicación
resulta especialmente segura para
vehículos pouco potentes, que
necesitan moito tempo para
incrementar a súa velocidade. Se
aceleran no seu propio carril
antes de iniciar o adiantamento,
tardarán o mesmo en adiantar que
un vehículo de moitos máis caba-
los.

Félix Doce
SPRINT MOTOR
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Hórreo nº 23    Santiago de Chile, 34
Telf: 981 56 22 11  Telf: 981 59 58 59
SANTIA GO DE COMPOSTELA
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PPPP EEEE RRRR CCCC OOOO RRRR RRRR EEEE LLLL OOOO VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
✆ 981 80 70 27 * 696 93 62 72 (MÓVIL)

ESPECIALISTESPECIALISTAS AS 
EN MOTOS DE EN MOTOS DE 

TTTT     RRRR    IIII     AAAA    LLLL

San Marcos, 72
15890 - Santiago

Mantemento
integral do
automóbil

Tfno.: 981 052 187
Móvil: 646 531 942

Para unha mellor seguridade viaria

RReevviissee  aass  lluucceess
ddoo  sseeuu  vveehhííccuulloo

E
n Monza 1960 nada máis
correron Ferraris e Porsches.
Os organizadores do Gran
Premio d´Italia ordenaron de
recuperar os peraltes do anel

de velocidade para un trazado mixto que
beneficiaba teoricamente os Ferrari, úni-
cos representantes latinos ante a riada de
casas británicas, nomeadamente BRM,
Cooper e Lotus. Medio receosos pola
seguridade da pista, medio para expresa-
ren rexeitamento pola parcialidade da
normativa técnica nova favorable ós
construtores de F2, para a que unica-
mente estaban preparados Ferrari e
Porsche, os británicos plantáronse en
bloque e non se presentaron para a corri-
da de Monza. Nada ganaron e permiti-
ron que un Ferrari tivese a honra de ser o
derradeiro motor dianteiro en vencer un
grand prix. Desde aquela, `Ferrari contra
todos´ e `Todos contra Ferrari´ son titu-
lares repetidos nos xornais do mundo
enteiro.

A revolta dos garaxistas
As escuderías pequeneiras, chamadas

garaxistas en ton de escarnio, empezaron
a temporada 1960 resentidas pola deci-
sión antibritánica tomada polas autorida-
des directivas en materia automobilísti-
ca, Federación Internacional do
Automóbil (FIA) e Comisión Deportiva
Internacional (CSI), de rebaixar a cilin-
drada e ameazaron con crear un campio-
nato paralelo. Os garaxistas británicos
protagonistas da denuncia sumaban coa
recua toda de escuderías privadas asocia-
das a Cooper e Lotus dezanove equipos
en total. Unidos por un propósito común,
crearon xuntos a Asociación de
Construtores porque consideraban inxus-
to empezar a deseñar para a categoría de
1.500 cc desde cero mentres que as casas
Ferrari e Porsche posuían vantaxe de
aproveitaren para a F1 os bólidos con que
estaban de correr na F2. Desde os despa-
chos, o señor Pérouse e os seus consellei-
ros amparábanse nos tristes acontece-
mentos de Le Mans 55 e nos máis recen-
tes de Spa-Francorchamps, onde deixa-

ran a vida Bristow e Stacey, polo que dis-
puxeron un conxunto de medidas de par
da reducción da cilindrada, como eran a
obrigación explícita de deixar as rodas ó
descuberto, peso mínimo de 450 kg con
auga e aceite pero sen gasolina e veto á
gasolina súper de aviación de 130 octa-
nos. O regulamento novo estendíase ata
finais do 1965 e introducía por primeira
vez na historia artigos específicos no
tema de seguridade: interruptor na cabi-
na para cortar a corrente eléctrica, circu-
íto dobre de freos, arco de seguridade
detrás da cabeza do piloto e tamén que-

daba prohibido repoñer aceite durante a
corrida. So comenencia de elevar os seus
dereitos ante os organizadores dos gran-
des premios e ante os burócratas do
remexido FIA-CSI, os pilotos constituí-
ron o seu propio gremio.

A moral das avemarías
Conforme o regulamento

deportivo, bastante irregular durante os
anos sesenta respecto ás carreiras por
celebrar e en consecuencia ó número de
resultados que sumar, o campionato era
atinguido por aquel que sumase máis

puntos sen ter en conta todos os resulta-
dos. Non se premiaba tanto a regularida-
de como a calidade dos puntos. Hai que
situarse nun tempo en que, sen existir
baleiro de poder propiamente, a federa-
ción internacional e a comisión deportiva
observaban o paso do tempo desde certa
distancia. Todo o máis que facían era
encomendarse e, desde que xa non tiña
remedio, rezar pola alma do morto. A esa
distancia non facía falta mencionar os
riscos con que convivían os corredores
dentro dos coches con aqueles casquiños
e cintiños para decatarse de que as perso-
as que redactaban os regulamentos non
eran capaces de observar irregularidades
respecto ás precarias e indecentes condi-
cións de carreira. Así por exemplo, entre
os circuítos habituais de 4 a 7 quilóme-
tros intercalábanse outros de pouco máis
de 3 km como Mónaco, Zeltweg e
Watkins Glen, recorridos durante máis
de 100 voltas, con autódromos como
Nürburgring e Francorchamps de 22.772
e 14.080 metros programados a 15 e 32
xiros.

Nace a FOCA
A esfera política refrescouse ó pouco

de Bernard Ecclestone aterrar na
Brabham. Á altura do ano 1971 os
patróns estaban ó que estaban: Teddy
Meyer tiña conta da orfa McLaren, Ken
Tyrrell estaba empalmado con ganar un
título sen compartir con Matra, Colin
Chapman, fascinado polos efectos do
aire, quedaba atusmando mirando como
voaban os falcóns, e Enzo Ferrari non
daba feito para dar atendido as carreiras
de fórmulas, prototipos, CanAm e fabri-
car autos de serie para particulares.
Nestes medios, Bernie, ocioso dono da
Brabham, fai migas con Max Mosley,
homólogo seu da March, e como o que
non ten que facer, busca, deixáronse
nomear encargados de negociar as condi-
cións dos contratos con organizadores de
carreiras, promotores, intermediarios,
politiquillos, xestores de circuítos, etcé-
tera. De alí saíu a asociación de fabrican-
tes FOCA (Formule One Constructors
Asociation). E deu co tesouro. Non había
ninguén que mandase en todo aquel esta-
ribel e aínda hoxe vive das rendas daque-
la iluminación.

Ramón Novo
TEXTO

Todos contra Ferrari (I)
As discusións e desavinzas que se levan producido no seo do
organismos rectores dos destinos da fórmula 1 apuntaron de
sempre á Ferrari como elemento desestabilizador. O carácter

intrigante do seu fundador, Enzo Ferrari, de par da paixón que
espertaba alí por onde pasaban os seus formidables autos callou
nos seus rivais unha sorte de rebinxe que ata os tempos de hoxe

mantén intacto o dilema “con Ferrari ou contra Ferrari”.
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NESTA
P Á X I N A

ATOPARÁ OS

MELLORES

PREZOS DO

MERCADO DO

AUTOMÓBIL

Modelo Prezo

147 desde 15.000 €

156 CROSSW desde 30.250 €

159 desde 24.850 €

166 JTD desde 37.850 €

GT desde 23.950 €

BRERA desde 32.250 €

APV Motor
Avda. Rosalía de Castro (Milladoiro)

Teo - Santiago
Teléfono 981 53 40 57

▼

Adecúe a 
velocidade do

seu vehículo ás
condicións da vía
e á densidade do

tráfico, sen
esquece-lo límite
legal permitido.

O consello da
semana
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M
entres aínda resoan os
ecos da celebración do
histórico primeiro triunfo
dun motor diésel nas 24
Horas de Le Mans, o

departamento de desenvolvemento técni-
co de Audi AG xa traballa directamente
co de Audi Sport para extrae-las primei-
ras conclusións deste éxito deportivo, co
obxectivo de implementar estes avances

tecnolóxicos nos futuros propulsores
TDI.

Conclusións
A abundancia de información axudará

ós técnicos de Audi Sport a desenvolver
novos propulsores e proveer ós seus colegas
do departamento de produción duns coñece-
mentos dos que finalmente se beneficiarán
os usuarios da marca dos catro aros.

>> Exclusivos Vehículos de Flota <<

GETZ 1.5 CRDI  DIESELXACOBEO MOTOR, S.L.
GETZ 1.5 CRDI GL 5P 88 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 10.500

TUCSON 2.0 CRDI STYLE 112 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 22.500

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 112 CV DICIEMBRE 2004 19.000

ACCENT 1.5 GLS 5P 102 CV AÑO 2004 7.000

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 COMFORT 125 CV AÑO 2006 KM O 24.500

Teléfonos: 981 56 96 32 - 981 56 96 30 – Boisaca  -  SANTIAGO

vitoria en Le Mans 
e en tecnoloxía

Motor
Co R10 TDI, Audi tamén

deixou patente o económico
que un motor potente pode
ser. O coche gañador en Le
Mans só consumiu 40,34
litros cada 100 quilómetros
–unha cifra extremadamente
baixa para un motor de
carreiras que produce máis
de 650 CV, especialmente
tendo en conta que a porcen-
taxe de aceleración a fondo
nunha volta ó trazado de Le
Mans é de 75%. En compa-
ración, o Audi R8 co seu
igualmente económico
motor TFSI utilizou case 5
litros máis cada 100 quiló-
metros no seu camiño á vito-
ria baixo condicións simila-
res no 2002.


