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F
ord converteuse duran-
te o pasado mes de
maio na marca máis
vendida no mercado
español, ó comerciali-

zar 7.048 unidades, o que supón
un descenso do 44 por cento
fronte ós datos do mesmo mes
de 2008, mentres que o Renault
Mégane se converteu no modelo
máis popular, con 3.688 unida-
des comercializadas.

A segunda posición por
volume de vendas en maio foi
para Seat, que matriculou 6.674
unidades, o que representa un
descenso do 20,5 por cento,
mentres que a terceira praza a
ocupou Renault, con 6.457 uni-
dades, un 39,1% menos, seguida
de Volkswagen, con 6.134 uni-
dades, un 38,5 por cento menos,
e de Peugeot, con 5.541 unida-
des, un 49,3% menos.

Nos cinco primeiros meses
do ano, a marca líder de vendas
foi Seat, que alcanzou un volu-
me de matriculacións de 30.205
unidades, o que supón unha
redución do 42,2%. A segunda
posición foi a parar a Renault,
que vendeu 29.901 unidades (-
42,6%), por diante de Citroën,
con 29.649 unidades (-44,5%),
de Volkswagen, con 29.305 uni-
dades (-36%), e de Ford, con

28.798 unidades (-50,5%).
O modelo máis popular no

mercado nacional durante o mes
pasado foi o Renault Mégane,
con 3.688 unidades, cifra de
vendas que lle situou por diante
do Seat Ibiza, con 3.070 unida-
des, do Citroën C4, con 2.755
unidades, do Ford Fiesta, con
2.632 unidades, e do Ford Focus,
con 2.446 unidades. Por detrás
emprazáronse o Seat León, con

2.283 unidades, e o Peugeot 207,
con 2.242 unidades.

Entre xaneiro e maio, o
Mégane tamén foi líder do mer-
cado, cun volume de entregas de
17.829 unidades. O segundo
modelo máis vendido neste
período foi o Seat Ibiza, con
15.307 unidades, seguido dos
Peugeot 207 e 308, con 11.134 e
11.001 unidades, respectiva-
mente.

A evolución de maio
a xuño é positiva

Ford fo i  a  marca máis  vendida en maio

Este mes acaba de fundarse
a Asociación de Concesio-
narios de Automóbiles de
Galicia (ACOAGA), que estará
presidida polo empresario
Emilio Pérez Nieto, presidente
do Grupo Pérez Rumbao. Unha
asociación que tratará de agluti-
nar a todos os concesionarios
oficiais para converterse nunha
voz única e recoller todas as
inquedanzas dos seus asocia-
dos.

Nova 
asociación 

galega

Os bos datos de vendas de
vehículos que se están dando
nas provincias da Coruña e
Ourense no que levamos de mes
de xuño están permitindo que o
mercado galego a particulares,
ó que atenden directamente os
concesionarios, arroxe xa cifras
positivas e medre un 10,6% res-
pecto ás mesmas datas do ano
pasado.

Así, segundo datos da
Federación de Asociacións de

Concesionarios de Automoción
(FACONAUTO) proporciona-
dos por MSI, na primeira sema-
na de xuño, a venda de automó-
biles a particulares medrou en
Ourense un 30%, ó rexistrarse
93 matriculacións, fronte ás 71
de hai un ano. Na Coruña, o
crecemento foi do 20%, xa que
se matricularon 334 vehículos,
mentres que na mesma semana
de 2008 só se alcanzaron as
278. Por outra banda, as vendas
nas provincias de Pontevedra e
Lugo frean o seu retroceso e só
caen un 2,6% e un 5,9%, res-
pectivamente.

Primeiros
datos de

xuño
Con estes datos todo parece

apuntar a que o Plan 2000E de
axudas directas á compra, en
vigor dende o pasado 18 de
maio, aínda non tiveron o seu
reflexo nos datos de maio, se
ben comezan a apreciarse
algúns efectos positivos, ate-
nuando o descenso das matricu-
lacións nalgúns segmentos. Así,
as vendas de coches con emi-
sións de ata 149 gramos de
CO2, ós que se dirixen as axu-
das, baixaron nas dúas últimas
semanas de maio un 28,7%,

fronte ó desplome do 40,8%
que acumulaban no primeiro
cuatrimestre.

Anfac e Ganvam agardan
que o forte incremento de visi-
tas ós concesionarios dende a
posta en marcha do plan teña un
impacto positivo nas cifras de
matriculacións correspondentes
ó mes de xuño. As dúas organi-
zacións prevén ademais que o
Plan 2000E supoña a matricula-
ción adicional de 100.000 auto-
móbiles ó longo do presente
exercicio, o que axudará a
moderar "a seria caída" do mer-
cado nacional.

Plan 2000E

O Mégane foi o modelo máis vendido
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A
sociarse é sumar
esforzos e ideas
para conquistar un
obxectivo común.
Precisamente iso

acaban de facer unha gran maio-
ría de concesionarios galegos
creando a Asociación Galega de
Concesionarios. Lograr isto ten
moito mérito pois chegar ó pun-
to de aglutinar vontades para
buscar un futuro mellor para
todos non é cousa fácil. Porque
hai moitos intereses, ás veces
dispares, e pensamentos dife-
rentes. Máis difícil é cando se
trata de empresas de Galicia,
pois pola nosa propia idiosin-
crasia, tendemos máis o indivi-
dualismo que a proxectos colec-
tivos. Dende estas páxinas
damos a benvida e os nosos
parabéns a esta recentemente
acabada de crear asociación e
desexámoslle que o seu labor
sexa o máis frutífero posible.
Hai que ter en conta que das
súas decisións poden depender
moitos dos traballos directos e
indirectos que xeran os conce-
sionarios oficiais en Galicia.

Precisamente ó fío das aso-
ciacións, o día 11 deste mes o
presidente de FACONAUTO
(Federación de Asociacións de
Concesionarios de Auto-

moción), Antonio Romero-
Haupold, participou nun encon-
tro na Toxa con empresarios,
concesionarios de automoción e
xornalistas galegos. Na súa
intervención, deu datos de como
están funcionando os plans de
axudas á adquisición de auto-
móbiles na nosa comunidade
autónoma. Unha das claves que,
baixo o punto de vista de
FACONAUTO, é necesaria para
que este sector, estratéxico para
a economía galega, se recupere
e saia adiante, é a de unirse o
empresariado do sector. Por iso
loou esta asociación galega de
concesionarios, considéraa un
bo piar para empezar a constru-
ír o futuro.

Por outra banda, na confe-
rencia impartida por Romero-

Haupold, comentou que empeza
a confirmarse que ían polo bo
camiño cando solicitaron dende
un primeiro momento un Plan
Renove ó Goberno Central
como o que se acaba de implan-
tar (Plan 2000E), pois os pri-
meiros datos de vendas empe-
zan a amosar unha tendencia
positiva, algo que non se deu en
moitos meses. Tamén comentou
a importancia dos distintos
gobernos autonómicos de impli-
carse neste plan, pois como
viñan demostrando os datos de
Navarra, esta era a senda que
cómpre seguir. Algo que impul-
sou o propio Goberno Foral
como unha iniciativa totalmente
individual.

As perspectivas para os vin-
deiros meses Romero-Haupold

cifrounas nunha suba dun 6 por
cento en todo o país, sen que
isto signifique que rematase
totalmente a crise pois aínda
pode mostrarse algún “dente de
serra” nas vendas futuras.

O presidente da patronal de
concesionarios rematou a súa
exposición animando os conce-
sionarios a unirse nun proxecto
común e edificar a Cidade do
Automóbil, algo que xa está en
proxecto nalgúns lugares de
España. Esta cidade consiste
basicamente en construír nun
mesmo lugar todos os concesio-
narios de marca dunha cidade,
aproveitando a mellor oferta de
terreos e infraestruturas ofreci-
da por algúns dos concellos da
comarca. Esta cidade inclúe un
pequeno circuíto que vale para
probas deportivas, eventos de
marca ou incluso para que os
clientes proben un vehículo. O
concello cederá ademais un
terreo que servirá ás distintas
empresas alí situadas para alma-
cenar os seus stocks de automó-
biles.

Grandes proxectos e un futu-
ro en positivo que parten da
vontade de xuntar esforzos e
buscar consensos a través dun
nexo común que se chama “aso-
ciación”.
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D. Tráfico e D. Prudencio
Don Prudencio: Cando un obstáculo altera a marcha dun vehículo prodúcese unha oscilación en toda a súa estructura. Os elementos do
sistema de suspensión (amortecedores, resortes e rodas) son os encargados de absorber estas oscilacións. Que acontece cando un amorte-
cedor está en malas condicións?

Don Tráfico: O nivel de seguridade do noso vehículo baixará. A distancia de freada alóngase, a estabilidade deteriórase e teremos un des-
gaste prematuro ou non uniforme do pneumático.

Don Prudencio: Como poderemos saber se os amortecedores están en mal estado?

Don Tráfico: Se ao premer o pedal de freo observamos que o morro do automóbil se inclina en exceso, levantándose a súa parte posterior,
este é un claro sinal de que algún amortecedor perdeu eficacia. Tamén o será se o coche absorbe
con excesiva violencia as alteracións do terreo.

De escoitarmos ruídos bruscos -localizados na parte dianteira ou traseira- estes, poden
deberse a roturas do amortecedor ou elementos de suxeición próximos. Tamén poden ser
debidos a silentblocks (pezas de goma interpostas entre dúas metálicas) en mal estado.

Se, circulando de noite e por terreo irregular, os faros vibran en exceso. Se, con vento
lateral, o vehículo da excesivos bandazos. Se os pneumáticos se desgastan de xeito
irregular.
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BREVES

• A marca Volkswagen ache-
gará  unha árbore de serie –a
xeito de equipamento ecolóxi-
co- en todos os seus modelos.
Neste senso, a casa xermana
comprométese a sementar e
manter unha árbore (ao longo
de 40 anos) por cada coche
Volkswagen vendido en España.
A devandita campaña conta co
apoio do programa da ONU
“Plant for the Planet” e coa
colaboración da Fundación
+Árboles. Desde que
Volkswagen inaugurou en 2007
o primeiro Bosque BlueMotion,
situado na Serra de Alcaraz
(Albacete), téñense plantado
máis de 70.000 árbores, medida
que pretende compensar 21.000
toneladas de CO2.  

• O fabricante de compoñen-
tes para automóbiles Hella vén
de desenvolver, xunto co grupo
automobilístico Daimler, un sis-
tema de iluminación dinámico
para a nova Clase E de
Mercedes-Benz. Este mecanis-
mo alterna luz de cruce e de
estrada, adaptándose ás condi-
cións reais do tráfico. O novo
asistente de luz adaptable -dis-
poñible de xeito opcional- detec-
ta aos vehículos dianteiros ou
aos que se achegan en dirección
contraria grazas a unha cámara
situada no parabrisas, controlan-
do así a iluminación dos faros
amais de evitar os reflexos cega-
dores que tanto amolan.

• Os motoristas españois
non descansan abondo.
Segundo un informe elaborado
polo Real Automóbil Club de
España (RACE) e a asociación
empresarial Anfabra (que
abrangue aos fabricantes de
bebidas refrescantes), os moto-
ristas no intre de conducir amo-
san diferentes síntomas provo-
cados pola fatiga. Perante a pro-
liferación de longos traxectos
durante o verán, este estudo pon
de manifesto que os motoristas
asumen prácticas que favorecen
o cansazo.  

• Škoda Auto vén de gañar o
concurso interno do Grupo
Volkswagen polo que a fábrica
de motores Mladá Boleslav será
a encargada de producir as
novas transmisións para os
coches da New Small Family.
Škoda investirá arredor de mil
cincocentos millóns de coroas
checas para ampliar o seu pro-
grama de producción e crear
270 novos postos de traballo. A
capacidade de producción será
de 1.000 caixas de cambio por
día.

Novo coche limpo de
Mitsubishi vén de presentar

de xeito oficial e coincidindo co
Día Mundial do Medio Ambiente
a versión de produción en serie
do i-MiEV, unha nova reinterpre-
tación do vehículo eléctrico. A
achega de Mitsubishi, que non
foi presentada na dita xornada
por casualidade (a idea é poñer
no mercado coches que por fin
sexan unha alternativa aos que
empregan derivados do petróleo),
chegará ao mercado xaponés a
finais do mes de xullo. O i-MiEV
representa para a compañía res-
ponsable do seu desenvolvemen-
to o froito último de máis de
catro décadas de traballo á procu-
ra do vehículo eléctrico máis ren-
dible e competitivo. A súa baza
de mercado é o que lle falta aos
coches tradicionais: nada no seu
motor contribúe directamente á
polución medioambiental e ao
quecemento da Terra.

A previsión da empresa e dis-
tribuír 1.400 unidades en réxime
de arrendamento no que queda de

ano, sobre todo a corporacións e
administracións locais. As ven-
das a privados darán comezo a
partir de abril de 2010, aínda que
será no mes de xullo cando se
atendan os primeiros pedidos.
Polo que respecta ás súas caracte-
rísticas técnicas, dicir que se
move a partir de baterías
de ión-litio de alta
capacidade, polo
que non emite
CO2 ao aire
nin outro
tipo de
e m i -
s i ó n
conta-

minan-
te. O
vehí-

culo recárgase con electricidade
coma un electrodoméstico (no
fogar ou fóra a través de enchufes
estándar ao longo de sete horas
de media para

unha achega total), e para facér-
monos unha idea, cunha simple
sesión de carga é quen de perco-
rrer 160 quilómetros.

C
itroën deixou pegada
no pasado Salón
Internacional do
Automóbil de
Barcelona, alí amo-

sou o seu concept car DS Inside.
Logo das louvanzas recibidas, a
marca francesa viuse obrigada a
descubrir máis detalles da súa
creación. Emporiso, era a quen-
da de amosar o interior do DS.

O Inside ábrese para locer
uns asentos coa máis alta calida-
de en coiro, a cor escollida vai
do negro intenso ao marfil naca-
rado, todo o deseño inspirado
nas correas dos reloxos máis
exclusivos. O DS posúe unha
marcada personalidade deporti-
va grazas á súa altura, que tamén
se deixa sentir no cadro de ins-
trumentos cónico, no volante e

nas liñas lixeiras do salpicadei-
ro.

Cómpre subliñar os elemen-
tos Black Chrome que remarcan
a moqueta Lounge que cubre o
chan e todos os recunchos do
automóbil. O teito –baixo a fei-
tura do logo da liña DS- é de
coiro cor marfil nacarado. Esta é
unha das opcións existentes, xa
que o cliente poderá escoller

entre un amplo abano de posibi-
lidades, convertendo ao seu
vehículo nun reflexo distintivo
do seu propio gusto.

Por último, falar dun dos
maiores atractivos do DS Inside:
o seu exterior, que se impón gra-
zas a un contorno cheo de forza,
un encanto persoal que radica no
montante central, no teito flotan-
te ou na súa aleta de quenlla.

O interior do 
Citroën DS Inside
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P
eugeot está a afondar
na súa estratexia de
renovación para que
o antigo, o seu papel
de primeira orde na

industria automobilística, fique
igual. Nesta liña é onde se insi-
re o 5008, unha nova interpreta-
ción do monovolume compacto
que constitúe un fiel expoñente
dos trazos que á compañía lle
son propios. Así, estariamos
perante un paso adiante que
inclúe o traslado de toda unha
equipaxe: a tradición da casa.
Máis polo miúdo, trátase dun
coche que integra todos os
mundos posibles: pasado e
futuro por unha banda e, pola
outra, todo o que se agarda dun
monovolume mesturado cun
comportamento nas vías de pri-
meira orde. Asemade, introduce
tecnoloxías de última xeración
ao servizo do confort e máis da
seguridade ao volante. En boa
medida, o 5008 supón a subida
dun novo chanzo, logo da expe-

riencia do crossover 3008, cara
a unha ofensiva dos vehículos
volumétricos altos do segmento

M1. Este monovolume compac-
to -de 5 ou 7 prazas- presenta
unha lonxitude de 4,53 metros

e unha altura de 1,64, amais
dun deseño arerodinámico
exterior (Cx de 0,29 e Scx de

0,77) que dota ao vehículo dun-
ha feitura de tren de alta veloci-
dade.

Asemade, incorpora uns
laterais de liñas rectas que per-
petúan a impresión primeira de
movemento permanente. Polo
que respecta á traseira do
coche, dicir que se mantén, e
mesmo se incrementa, a sensa-
ción de pureza e de solidez.

No que atinxe ao interior,
Peugeot semella ter disposto
cada un dos elementos para
transmitir visibilidade (favore-
cido pola posición alta do con-
dutor) amais dunha impresión
xeral de amplitude e luminosi-
dade (en boa medida grazas ao
parabrisas de 1,70 metros
cadrados). En canto á motoriza-
ción, en gasolina o 5008 apare-
ce no mercado en dúas ver-
sións: o 1.6 l VTi de 120 cv e o
1.6 I THP de 156 cv. En diésel
haberá máis variantes: 1.6 l
HDi FAP 110 cv, 2.0 l HDi FAP
de 150 ou 163 cv.

C
itroën pon en marcha
unha oferta coa que,
tanto empresas coma
particulares, poderán
adquirir un C5 da

nova serie Business a partir de

21.090 euros. Máis polo miúdo,
o C5 achegará de serie diversos
elementos en canto a equipa-
mento: pinas de aluminio,
Bluetooth e climatizador auto-
mático, radio CD MP3 con 6

altofalantes e mandos no volan-
te, computador de a bordo, anti
néboas dianteiros, volante forra-
do en coiro, etc.

Para os interesad@s, engadir
que o C5 Business virá dotado

coa mecánica HDI 110 FAP, bai-
xo a sinatura máis comprometida
co medio ambiente –Airdream-
marca vinculada a un reducido
nivel de emisións de CO2 (140
g/km). Citroën ampliará a escolla

de motores cun HDi 140 FAP
(diésel) e un 1.8i 16 v (gasolina).

Alén disto, salientar que os
futuros compradores do C5
veranse beneficiados das vanta-
xes do Plan 2000E.

5008: refacendo o monovolume

Citroën C5 Business, 
ao alcance de tod@s

Modelo Prezo
1.8i 16v Business ..................................................21.090,00
HDi 140 FAP Business ........................................23.240,00
HDi 140 FAP Business Tourer..............................24.240,00
HDi 110 FAP AIRDREAM Business ..................21.490,00

Prezo según versión
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V
olkswagen dá coa
fórmula do éxito: un
consumo mínimo
dentro dun segmen-
to superior. A chave

do triunfo vén baixo a forma de
2 vehículos, o Passat TSI
Ecofuel e o Passat CC
BlueTDI.

O Passat TSI Ecofuel vén
cun motor 1.4 TSI de 150 cv
con cambio automático DSG de
7 velocidades. É de subliñar
que esta motorización é a pri-
meira de inxección directa de
gas natural, un motor bivalente
que posúe tres depósitos de gas
natural e un de gasolina. O con-
sumo é de 4,4 kg de gas natural
por cada 100 km cunha taxa de
emisións de CO2 de 119 g/km,
este automóbil precisa 21 kg de
gas e 31 litros de gasolina para

un percorrido de 900 km. O
Passat TSI Ecofuel móvese con
gas natural, en canto o depósito
do gas se valeira, troca de xeito
automático ao funcionamento
con gasolina. Estamos perante
un deportivo, xa que o TSI é
quen de acelerar de 0 a 100
km/h en 9,8 segundos, acadan-
do unha velocidade de 210
km/h. O devandito modelo está
dispoñible en dous acabados:
Edition Plus e Highline.

En canto ao Passat CC
BlueTDI, dicir que se trata
dunha berlina cun motor 2.0
BlueTDI de 143 cv dotada cun
catalizador SCR, encargado de
mudar o óxido de nitróxeno en
nitróxeno e auga reducindo así
as emisións Nox a menos de 80
mg/km (conforme á normativa
Euro 6 que rexerá no 2014).

…mirando polo futuro
Passat TSI Ecofuel e Passat CC BlueTDI

Modelo Prezo
Passat Edition Plus 1.4 TSI 150 cv. 
DSG 7vel. EcoFuel ..............................................29.400 €
Passat Highline 1.4 TSI 150 cv. 
DSG7 EcoFuel ....................................................31.480 €
Passat CC 2.0 TDI 140cv. 
Manual 6vel. BlueTDI ........................................35.610 €
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VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

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

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO

Teléfono 981 593 636

Cafetería

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos

Teléfono 981 590 538

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

BREVES

• Os conductores españois
aforráronse unha media de
2.254 euros por vehículo mer-
cado até abril de 2009.Esta
cifra supón que pagaron un
24% menos que no mesmo
período do pasado ano, cando
os descontos dos fabricantes
chegaron aos 1.811 euros,
segundo un informe publicado
pola compañía de estudos de
mercado TNS. As marcas apli-
caron descontos promocionais
sobre o prezo final, chegando
ao 12,1% fronte ao desconto
do 8,7% do ano 2008. 

• O novo vehículo urbano
de Kia –o Soul- vén de recibir
a máxima puntuación en segu-
ridade (5 estrelas) outorgada
polo organismo EuroNCAP, de
acordo coas últimas probas de
impacto realizadas. As distin-
tas puntuacións recibidas no
Soul (un 87% en protección
para os pasaxeiros, un 86% en
protección para nenos e un
86% en equipamento de segu-
ridade) colocan ao Kia entre
os vehículos familiares máis
seguros do segmento B. 

• O número de consultas na
Internet sobre a adquisición de
automóbiles tense disparado
tra-la entrada en vigor do novo
plan de axudas directas do
Goberno, así como das marcas
para a compra de coches (Plan
2000E). Máis polo miúdo, as
consultas recibidas no portal
supermotor.com aumentaron
no caso da adquisición de
vehículos novos (un 47% máis
de visitas) e tamén no aparta-
do correspondente aos vehícu-
los de ocasión (un 37%).

R
enault fixa unha data
para a comercialización
do novo Scénic, desde a
fábrica de Douai

(Francia) sae este mes de xuño o
modelo da casa francesa. Logo de
10 anos de situarse no cumio dos
monovolumes compactos (3,3
millóns de unidades vendidas)
este Scénic quere parecerse dal-
gún xeito ao novo Mégane
Coupé, mostra disto é a súa parte
dianteira deportiva así coma as
luces traseiras con feitura de boo-
merang ou as aletas redondeadas.

Estamos perante un monovolume
inspirado nas berlinas de máis
alto nivel.

O novo Scénic achega máis
espazo, comodidade e numerosos
recunchos garda obxectos (86
litros en total) grazas ao espazo
dispoñible para os ocupantes, até
4 adultos de 1,85 m poderán via-
xar de xeito cómodo, sen esque-
cérmonos do amplo maleteiro
(555 dm3). É de sinalar a posi-
ción de condución que é igual á
dunha berlina cun piso 15 mm
máis alto e o volante en posición

tamén máis vertical. As amplitu-
des de axuste están no máximo
nivel dentro da súa categoría: 70
mm en altura e 240 mm en lonxi-
tude para o asento do condutor,
así como 50 mm en profundidade
e 5 graos en altura para o volante.
As principais funcións de axuda á
condución coas que conta o
Scénic atópanse na consola cen-
tral: freo de aparcamento asistido
eléctrico, interruptor do regula-
dor-limitador de velocidade.

En canto a tecnoloxía, nume-
rosos son os avances que presen-

ta este modelo: un cadro de ins-
trumentos con pantalla a cor TFT
que amosa a información para
unha condución automática, 2
opcións de navegación (Carminat
TomTom®  ou Carminat
Bluetooth® DVD), o radar de
proximidade traseiro con cámara
e son ou unha oferta multimedia
ben variada (RadioSat Classic,
3D Sound by Arkamys®,
Bluetooth, audio streaming esté-
reo, Plug & Music).

O Renault Scénic conta cos
seguintes motores, nos diésel:
dCi 85, dCi 105, dCi, dCi 150
FAP CVA e dCi 160 FAP CVM.
No apartado gasolina: 1.6 16 v
110, 2.0 16 v 140 e o novo TCe
130.

A seguridade é unha máxima
no Scénic, así a xeito de equipa-
mento achega os seguintes ele-
mentos: prendido automático dos
faros, regulador-limitador de
velocidade, mecanismo de con-
trol da presión dos pneumáticos,
faros direccionais bi-xenón, tes-
temuña de seguridade de abro-
chado do cinto, entre outros.
Amais disto, o Scénic conta co
Sistema Renault de Protección de
3ª xeración (limitador de esforzo,
airbags adaptativos de dous volu-
mes, etc).

Medra a saga dos

Scénic

V
olkswagen estreará no
Salón Internacional IAA
de Hannover 2008 (do 25
de setembro ao 2 de outu-

bro) a súa nova aposta: un pick-up
chamado Amarok. A casa xermana
segue avante na innovación, ben
pola iniciativa de crear o primeiro
pick-up (automóbil que posúe na
parte traseira unha zona de carga
descuberta) dentro de Europa, ben
pola orixinalidade do nome esco-
llido, pois Amarok é unha verba
oriúnda da lingua dos Inuit (etnia
esquimó do norte de Canadá e
Grenlandia) que significa “lobo”.

Co Amarok –que se producirá

na fábrica arxentina de Pacheco
(Bos Aires)- Volkswagen pretende
abrirse camiño no mundo dos pick-
up, até o de agora en mans asiáti-
cas, e anuncia a posta en escena
para a primavera de 2010 (primei-
ro en Sudamérica, e no verán en
Europa).

O novo modelo estará dispoñi-
ble como pick-up de dobre cabina
e tracción total, máis adiante che-
gará a versión de cabina individual.
En canto a motores, o Amarok virá
dotado cun TDI Common Rail de
próxima xeración cuns niveis de
consumo e emisións inmellorables
dentro do seu segmento.

Amarok, o pick-up de Volkswagen
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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
SANTIAGO
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BREVES

• A crise económica contri-
buíu en 2008 ao abaratamento
dos automóbiles na maior parte
dos países da Unión Europea.
Emporiso, fíxoo con moita
máis intensidade nalgúns esta-
dos membros, así medra de xei-
to importante a fenda entre os
mercados máis baratos e os
máis caros. Dentro da zona
euro Eslovaquia liderou  a caí-
da de prezos (cun descenso real
do 9,7% respecto ao ano ante-
rior), seguida por Finlandia (-
7,3%) e Eslovenia (-4,6%),
segundo o informe anual dado
a coñecer pola Comisión
Europea. Porén, nos mercados
máis importantes a reducción
foi ben máis moderada:
Alemaña cunha caída nos pre-
zos do 0,9 %, Francia cun 0,2%
e España cun 1,1%.

• Será a partir de xuño can-
do estea dispoñible o Audi A3
cun motor 1.6 TDI de 105 cv
que consume tan só 4,1 litros
de gasóleo aos 100 km, sendo
as súas emisións de 109 gramos
de CO2 por km. Estas brillantes
cifras conséguense grazas a
tecnoloxías encamiñadas á efi-
cacia, tales coma o sistema
start/stop e a capacidade de
recuperación de enerxía. As
prestacións sitúanse no mesmo
nivel de brillantez. Así, esta
versión do Audi A3 acelera de 0
a 100 km/h en 11,4 segundos e
acada unha velocidade máxima
de 194 km/h. Audi xa admite
pedidos do novo A3 1.6 TDI de
105 cv cun prezo de saída de
23.150 euros.

• Coa chegada do novo
Partner, Peugeot verá renova-
da de maneira integral a súa
gama de vehículos destinados
aos profesionais. O Partner,
comercializado a partir do 15
de maio de 2008, completará
unha gama utilitaria que cubre
unha ampla opción de volumes
útiles que van de 2,5 m³ a 17
m³.

A
lfa Romeo anuncia
a comercialización
a partir de setembro
do Alfa Romeo
MiTo con motores

turbo 1.4 MultiAir de gasolina.
Os novos motores son un "punto
de desempate importante" no
panorama actual dos motores de
gasolina, ao igual que sucedeu
coa tecnoloxía do rail común
para o diésel cando se instalou
no Alfa Romeo 156 (1997).
Comparado cun motor de gaso-
lina tradicional coa mesma cubi-
cación, os motores MultiAir
aseguran un aumento na enerxía
(ata 10%), así como unha redu-
ción considerable nos niveis de
consumo (ata 10%) e as emi-
sións de CO2 (ata 10%), das
partículas (ata 40%) e de NOx
(ata 60%).

O corazón do MultiAir é o
novo sistema de control electrohi-
dráulico de válvula que lle permi-

te reducir niveis de consumo
(grazas ao aire directo que con-
trolan coas válvulas de succión
do motor, sen o uso da válvula
reguladora) e as emisións da con-
taminación (grazas ao control da
combustión). O Multiair é unha
tecnoloxía versátil, aplicada facil-
mente a todos os motores de
gasolina, cun desenvolvemento
potencial futuro nos motores dié-
sel.

A cabeza desta familia revo-
lucionaria é o MultiAir de 1.400
cc 16v turbocharged, que equipa-
rá o modelo MiTo e estará dispo-
ñible con 3 niveis de potencia
(105, 135 e 170 cv) combinándo-
se coas caixas de cambio
manuais de 5 e 6 marchas.
Mentres que os dous primeiros
propulsores se ofrecen en todas
as versións da gama de Mito, o
terceiro estará exclusivamente
dispoñible na versión especial
chamada "Quadrifoglio Verde".

N
a Boutique Suzuki
pódese atopar, entre
outras cousas, unha
práctica bolsa porta-
bultos para Quad

cunha capacidade de 30 litros por
un prezo de 97 euros. Ademais
dispón de dous petos laterais con
cremalleira.

Tamén ofrécennos na Boutique
un novo casco para motocrós
Suzuki que está fabricado en
Dyneema (resina epoxi e fibra de

carbono e aramida). Un casco que
só pesa entre 1.250 e 1.290 gra-
mos. Ofrece detalles moi conforta-
bles como as aberturas de ventila-
ción frontal axustables, ventilación
na mentonera e na traseira deseña-
dos aerodinamicamente para unha
ventilación completa, un extractor
superior de aire e viseira intercam-
biable. Está dispoñible en tallas
dende a XS á XXL. O prezo deste
elemento de seguridade é de 341
euros.

Boutique Suzuki

"MultiAir" lánzase no
Alfa Romeo MiTo
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Volvendo ao deseño
exterior, dicir que o
Concept BlueSport (en

cor Flex Silver e cunha capo-
ta de cor laranxa) é o equili-
brio perfecto entre tecnoloxía
e estética. Isto é perfectamen-
te aplicable a todos os ele-
mentos internos e externos do
vehículo, como por exemplo
a área dianteira, onde se ras-
trexa unha innovación sobre a
innovación: a que se aplica
sobre o novo estilo de deseño
de Volkswagen anunciado
polo Sirocco e o novo Golf e
agora plenamente asumido.
Esta pegada de marca repre-

senta en boa medida un alar-
de de modernidade: mantén
as liñas vellas reinterpretando
de arriba a abaixo o deseño
Volkswagen. Entre outros
elementos, a parte dianteira
presenta semellanzas cos
novos Polo, Golf e Scirocco
en canto ás liñas horizontais
formadas pola grella do
radiador e máis o paracho-
ques pintado. Emporiso, na
parte baixa, as entradas de ar
en negro espállanse ao ancho
e integradas nelas atópanse
os intermitentes con tecnolo-
xía LED. A maiores, a luz
diúrna aparece deseñada en

forma dunha C estreita inseri-
da nas luces dianteiras, tal e
como acontece nos coches
ultradeportivos. No que atin-
xe á traseira do vehículo, todo
semella feito ao servizo do
sutil e complexo equilibrio
entre o clásico e o innovador:
as liñas que parten da contor-
na do gardabarros en benefi-
cio duns ombreiros dinámi-
cos e a combinación entre a
franxa da mesma cor do
coche que figura na parte
central e o trazo negro que
define o límite entre o para-
choques e o capó na zona
superior.

No interior, o deseño
volve servir un intere-
sante exemplo de

combinación entre control e
alto nivel estético. Entre
outros elementos, achega
unha pantalla táctil (que lle
permite ao condutor mane-
xar todos os recursos de
información e lecer) e, á
altura de onde por costume
se insire a panca de cambio,
unha roda de control multi-

funcional que serve para
accionar a transmisión do
embrague dual. Tamén é
especialmente innovador o
mando das luces, á esquerda
do volante: cando se ilumi-
na, a cor laranxa repítese na
iluminación dos diferentes
interruptores. O volante
inclúe recursos para o mane-
xo do sistema de audio, o
teléfono, a computadora de a
bordo e a transmisión DSG.

M
alia tratarse dun
prototipo, o bipra-
za en cuestión xa
ten corpo e carac-
terísticas defini-

das ao detalle: tras dos seus asen-
tos deportivos (de 3,99 metros de
lonxitude e unha proporción de
distribución de peso entre os eixos
de 45:55), atópase un motor TDI
ou TSI de alta tecnoloxía, potente
e, como dixemos, cun consumo
reducido. No primeiro prototipo
habilitouse un motor TDI de 180
cv con inxección Common Rail e
convertedor catalítico de óxido de
nitróxeno que, entre outras cousas,
permítelle ao motor de 2.0 litros
entregar un par máximo de 350
Nm, unha velocidade máxima de
226 km/h e un tempo de chegada
aos 100 km/h de unicamente 6,6
segundos. No que atinxe ás súas
características físicas e á súa feitu-
ra, dicir que ten un peso de 1.200
quilogramos, propiedade que se
fixo posible grazas ao uso de
materiais de fabricación lixeiros
entre os que se conta unha capota
de 27 quilos e un capó de alumi-
nio. Indicar a maiores que a súa
altura é só de 1,26 m e que a dis-
tancia entre eixos resólvese en
2,43. Polo que respecta á anchura,
preséntase en 1,75 metros. O feito
de ser un deportivo non lle impide
ser útil para o uso cotián a todos os
niveis: amorea 112 litros de equi-
paxe na zona de carga dianteira e

na traseira 70 adicionais, ao que
hai que engadir un depósito de 50
litros, un consumo de 4,3 litros aos
100 quilómetros e unha autonomía
duns 1.150 km.

Entre as máis innovadoras tec-
noloxías postas ao servizo das últi-
mas versións do deportivo
BlueMotion, cómpre salientar o
sistema automático Start-Stop
(especialmente indicado na cida-
de, permite que se apague o motor
de xeito automático cando o vehí-
culo se detén ante un semáforo en
vermello, prendendo logo con só
pisar o pedal do acelerador) e o de
rexeneración da enerxía de freado
(grazas ao alternador, amoréase
enerxía na batería grazas á opera-
ción de freado).

Por diante do seu tempo

Novo prototipo BlueSport de
O novo prototipo
BlueSport de
Volkswagen apunta
aínda máis alto do
que de costume vén
sendo o punto de
mira da casa
xermana: ofrecer a
máxima
rendibilidade e o
consumo máis
reducido posible.
Cun gasto medio de
4,3 libros aos 100
quilómetros e unhas
emisións de CO2 de
113 gr/km, a nova

achega da mítica
compañía adiántase
ao seu tempo dentro
dun marco concreto,
o dos deportivos, e
doutro xenérico, o
dos vehículos para
uso común. De feito,
así é no que se refire
á normativa Euro-6
de emisións, que
non entrará en vigor
até o ano 2014, e
que o BlueSport
cumpre polo miúdo
mesmo antes da súa
saída.

Deseño

Interior



Carlos Reboreda, presentador da Radio Galega, dirixiu a Gala 2009

Gala da 
VII Edición
dos Premios
Sprint Motor

A exposición de coches e motos no salón de actos 

do Hotel Congreso causou sensación

A directiva do “Compos” conversando
co piloto Luís Penido (de costas)

Xosé Anxo Blanco e Xosé Manuel Bello, de Compostela Monumental, con-

versando co presentador do acto

Marcial Castro recollendo o premio Monovolume
Sprint Motor 2009 de mans do actor Roberto Vilar

O piloto Manuel Senra recollendo o galardón

Piloto Sprint Motor 2009 de mans de Luís Penido

11x u ñ o  2 0 0 9

Luís Moya protagonizou un momento estelar no simulador de Fórmula 1
instalado no salón de actos do Hotel Congreso

Xurxo Sobrino, director do xornal, cos premiados 

da 7ª Edición Premios Sprint Motor

PREMIOS           



PROBA       
x u ñ o  2 0 0 912

A
estas alturas xa os
nosos lectores son
coñecedores das vir-
tudes do Audi A3 en
versión Sportback

2.0 turbodiésel xa que é un exi-
toso modelo comercializado
dende o ano 2004  no noso país
pola marca xermana. Un vehícu-
lo comercialmente exitoso por
ser moi equilibrado, polivalente,
cunha estética e acabados
Premium e non moito máis cus-
toso que as marcas xeneralistas.

Esteticamente as súas liñas
redondeadas favorecen que siga
parecendo de última fornada,
combinando a elegancia coa
deportividade e a practicidade
das cinco portas cun amplo
maleteiro.

Cunhas medidas exteriores
de 4,29 de longo por 1,76 de
ancho e 1,42 de alto, proporcio-
na un tamaño interior que, sen
impresionar, resulta máis que
suficiente e ó que as citadas cin-

co portas e os asentos traseiros
abatibles permiten sacar moito
proveito.

Os acabados interiores son
de primeira calidade e estando
dispoñibles tres niveis de acaba-
do Attraction, Ambiente e
Ambition (a unidade probada),
todos eles moi equipados aínda
que cunha gran lista de opcións
dispoñibles. De feito, destaca
negativamente que na unidade
probada e coa cantidade de equi-
pamento que incorporaba non
incluíse nin o control de veloci-
dade nin o ordeador de a bordo,
que figuran como opcionais e
considero tremendamente reco-
mendables por seguridade e
practicidade.

En marcha
A principal novidade desta

versión é o novo sistema de ali-
mentación por rail común que
sustitúe ó anterior inxector-
bomba. Sigue sendo un 2 litros
con 140 cabalos pero cun mellor
rendemento que permite un afo-
rro de combustible considerable

(o anterior xa non era malo)
cifrado nun 10% menos aproxi-
madamente. Ademais a reposta
en baixas revolucións vese
mellorada así como reducida a
sonoridade mecánica que chega
ó habitáculo do Audi A3
Sportback e un tacto máis refi-
nado. Cifras de consumo que
ronden os seis litros por cada
cen quilómetros son perfecta-
mente posibles nun percorrido
real combinando estrada, auto-
estrada e cidade.

Proba da súa capacidade de

Boas 
prestacións e
mellor 
consumo

Probamos o novo
Audi A3
Sportback 2.0
Tdi grazas á
xenerosidade do
Grupo Brea que
puxo á nosa
disposición unha
das unidades
recentemente
comercializadas
en acabado
Ambition
(deportivo).

TEXTO: Luis Penido
Fotos: Sprint Motor

Audi A3 Sportback 2.0 TDi



aceleración é que precisa pouco
máis de 9 segundos para alcan-
zar os cen quilómetros por hora
partindo dende parado.

A súa capacidade de recupe-
ración é encomiable e recoñezo
que os citados 140 cabalos pare-
cen bastantes máis. A caixa de
cambios de seis relacións está
moi ben escalonada aínda que o
extraordinario par motor que
proporciona esta mecánica fai
que non sexa necesario cambiar
continuamente de marcha. Este
vehículo recupera dende baixas
voltas con facilidade e sen tiróns
nin vibracións.

A dirección é moi precisa e
non moi asistida (esta é variable
segundo a velocidade) polo que
temos unha boa sensibilidade na

condución. Os freos pasan inad-
vertidos cumprindo coa súa fun-
ción incluso en freadas a alta
velocidade e sen perder eficacia.

Dinamicamente sorprende o
seu aplomo a alta velocidade. De
feito coa estrada mollada circú-
lase cunha sensación de absoluta
seguridade, non producíndose
variacións na traxectoria marca-
da polo volante. En estradas
sinuosas é moi divertido e prede-
cible e en todo caso o control de
estabilidade controla os nosos
pequenos excesos alumeando
unha pequena luz no cadro de
instrumentos e invitándonos a
circular con maior precaución.

En resumidas contas o Audi
A3 2.0 Tdi Sportback resulta un
vehículo moi funcional e cunha

capacidade de representación
moi elevada en relación ó seu
prezo. Tendo en conta as excep-
cionais condicions que están a
ofrecer as marcas para promover
a adquisición dos vehículos que
comercializan, éste pode ser un
bo momento para adquirir todo
un Audi A3 Sportback 2.0 Tdi
porque ademais o consumo de
combustible será ridículo en
relación ás suas cualidades diná-
micas.

>> A caixa de
cambios de seis
relacións está
moi ben
escalonada

Motor: 4 cilindros en liña

Cilindrada: 1.968 cc

Inxección: inxectores piezoeléctricos

Potencia máxima en cv / rpm: 

140 / 4.000

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 autoventilados / discos

Lonxitude total: 4.292 mm

Volume de carga mín. / máx. (litros):

370 / 1.100

Combustible: gasóleo

Capacidade do depósito: 55 litros 

Ficha técnica

>> A resposta en baixas revolucións vese mellorada así como
reducida a sonoridade mecánica que chega ó habitáculo
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O
RX 450h é un híbri-
do integral en
serie/paralelo con
capacidade para
funcionar de forma

independente en modo gasolina
ou en modo eléctrico, ou ben
combinando ambos. Comparte a
transmisión totalmente híbrida en
serie/paralelo do seu predecesor,
combinando un motor de gasoli-
na V6 de 249 cv e dous potentes
motores eléctricos que funcionan
en tándem para proporcionar
unha tracción eléctrica “inteli-
xente” ás catro rodas. Engade
ademais tres primicias técnicas
no sistema LHD: o ciclo de com-
bustión de Atkinson, a recircula-
ción enfriada de gases de fuga
(EGR) e a recuperación de calor
dos gases de fuga (EHR).

As tres novas modalidades de
condución, ECO, EV e SNOW,
melloran aínda maila eficiencia
do combustible do sistema híbri-
do e as súas prestacións de con-
dución. Cunha potencia combi-

nada total de 299 cv, o LHD
mellorado permite ao RX 450h
unha velocidade máxima de 200
km/h. A súa transmisión de varia-
dor continuo permítelle pasar de
0 a 100 kph en 7,8 segundos. Así
e todo, o RX 450h ostenta o
menor consumo de combustible
do mundo no segmento crossover
premium: 6,3 l/100 km.

O RX 450h é máis longo,
ancho e alto, pero mantén intac-
to o seu sorprendente raio de
xiro de 5,7 m, líder na súa clase.
Ten unha maior distancia entre
eixes e tamén maior ancho de
vías, ao tempo que se mellorou o
control do balanceo e do cabeceo

grazas á incorporación dunhas
suspensións melloradas, cun tren
traseiro completamente novo e
un sistema de estabilizadores
activos que reduce nun 40% o
balanceo da carrozaría. A sus-
pensión pneumática, controlada
electronicamente e autonivelan-
te, permite elixir catro axustes de
altura do vehículo. O coeficiente
Cd de resistencia aerodinámica é
0,32.

O deseño do habitáculo divi-
de o salpicadero en dúas zonas
ben diferenciadas: unha superior,
que combina un “visualizador de
datos sobre o parabrisas” cunha
pantalla LCD múltiple de 8”, e

PRESENTACIÓN
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O novo Lexus RX 450h introduce a
tecnoloxía Lexus Hybrid Drive de
segunda xeración na gama RX. O
crossover totalmente híbrido máis
vendido do mundo chega así a seu
terceira xeración. A experiencia de
máis dunha década deste fabricante
na tecnoloxía da transmisión
totalmente híbrida permítelle
incrementar o rendemento real do
sistema LHD de forma espectacular.
Así, o novo RX 450h ofrece un 10%
máis de potencia, unha redución do
23% no consumo de combustible, un
aumento do 30% da eficiencia do
combustible a baixas temperaturas e
unha redución do 32% en emisións
de CO2.

LEXUS RX 450h

TEXTO: Brais García 
FOTOS: Sprint Motor

Luxo ecolóxico
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unha zona inferior que permite
acceder aos controis do sistema.
O novo sistema de navegación de
Lexus conta cun innovador dis-
positivo de control multifuncio-
nal de mando a distancia integra-
do, que funciona basicamente
como un rato de ordenador.

O visualizador de datos sobre
o parabrisas proxecta datos clave
para a condución na liña de
visión do condutor, entre outros
a velocidade do vehículo, nave-
gación guiada, son, control de
cruceiro adaptativo e estado do
sistema de pre-colisión. O man-
do multi-información montado
no volante está conectado a unha
nova pantalla multi-información
ULIDE situada no panel de ins-
trumentos, que reduce drastica-
mente a necesidade de desviar a

atención para as ordenanzas da
consola.

O RX 450h reflicte os lenda-
rios niveis de calidade estableci-
dos por Lexus en materia de
audio de alta fidelidade, median-
te unha selección de tres innova-
dores sistemas de son de gran
potencia, asinados por Mark
Levinson®. O novo sistema de
navegación, ao que pode acce-
derse a través do mando de con-
trol remoto, conta cun disco duro
de 40 xigas, o que o converte nun
dos sistemas de maior precisión
e rapidez do mercado. Conta con
mapas de toda Europa e inclúe
un sistema de recoñecemento de
voz mellorado.

En materia de seguridade, o
novo RX 450h conta cun sistema
de seguridade de pre-colisión

(PCS), equipado con sensor por
radar, que establece un novo
referente sobre seguridade pre-
ventiva, o exclusivo Sistema de
Control de Estabilidade
Avanzado do Vehículo, repousa-
cabezas activos e dez airbags.
Este exclusivo Sistema de
Control de Estabilidade
Avanzado do Vehículo (VDIM)
integra as funcións dos sistemas
de Freos Anti-bloqueo (ABS),
Control de Tracción (TRC),
Control de Estabilidade do
Vehículo (VCS) e Freos
Controlados Electronicamente
(ECB) coa dirección asistida
electromecánica, pero tamén
coordina o control do Lexus
Hybrid Drive do RX 450h e os
sistemas eléctricos de tracción ás
catro rodas.

O
pasado día 4 des-
te mes tivo lugar a
presentación a
sociedade galega
do novo Lexus

RX450h nas instalacións de
Breogán Autolux. Máis de 200
persoas tiveron a oportunidade
de descubrir en exclusiva o
novo produto de Lexus.

José Ramón Ferreiro,
xerente de Breogán Autolux,
explicou ós diferentes medios
de comunicación e público en
xeral que se congregou para
da-la benvida ó RX450h, que
este lanzamento era moi agar-
dado por todos os admiradores
da marca pois supón un punto
de inflexión e se converte no

máximo expoñente de calidade
e afán de superación do fabri-
cante nipón.

Foi máis que unha presen-
tación en exclusiva dun novo
modelo. Foi a presentación da
seguinte xeración de híbridos
de altas prestacións. Este
modelo cos seus 299 cabalos,
grazas o sistema Lexus Hybrid
Drive ten un aumento de
potencia dun 10%, respecto ó
seu antecesor, cunha redución
de consumo e emisións do
23%. Como ben anunciou
Ferreiro “este pode ser perfec-
tamente o inicio dun futuro
máis ecolóxico sen renunciar a
comodidade total e a un com-
pleto equipamento”.

Breogán Autolux
presentou o

Lexus RX450h
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U
n estudo revela que
os galegos prefiren
pagar en efectivo o
seu automóbil de
ocasión antes que

ter que financialo. Así e todo,
no resto das comunidades autó-
nomas a máis das veces optan
por ir ó banco. Antonio García,
comercial dun concesionario,
así nolo manifestaba “Terminan
por pagar un pouco máis en
efectivo porque nós tampouco
lles damos a opción de máis
financiamento. Hai dous anos
dábamos máis posibilidades
económicas”.

Nos últimos meses as ven-
das de coches de segunda man
en efectivo aumentaron en case
un 7%. Agora os compradores
prefiren botar man dos aforros
propios ou de familiares.
Manuel Pereira, cliente dun

concesionario, comentábanos
“Sabes que se tes os cartos vas
te-lo automóbil e non vas ter
ningún problema. Se tes que
financiar podes te-lo coche uns
meses e logo, se as cousas
veñen mal dadas, quédarte sen
el”.

A forma de pagamento varia
en función de varios factores: a
idade, o sexo do comprador ou a
antigüidade do vehículo. Tamén
se pode articular varios pagos
co vendedor se hai garantías
suficientes, independentemente
da idade do comprador.

Os homes, sobre todo os
inmigrantes, prefiren pagar en
efectivo sempre e cando o vehí-
culo non supere os
12.000/15.000 euros. A partir
desta cantidade xa é moi difícil
que o paguen integramente ó
contado.

Ós galegos gústanos
pagar en man os 

vehículos de ocasión

U
n ano máis, Sant
Pere Pescador
(Girona) foi o esce-
nario da celebra-
ción da 6ª

Concentración de Furgonetas
Volkswagen. A edición deste
ano, que como é habitual coin-
cide coas probas do
Campionato do Mundo de
Windsurf que teñen lugar nesta
zona da Costa Brava, contou
cunha excelente participación,
con máis de 3.000 persoas e
433 furgonetas Volkswagen de
todas as idades.

Como noutros anos, recollé-
ronse centos de fotografías de
todos os propietarios xunto ás
súas furgonetas, que servirán
para a elaboración dun libro de
vehículos Volkswagen que se
enviará a todos os participantes.
Ademais, en www.vencontufur-
go.com, a web que puxo en
marcha Volkswagen Vehículos
Comerciais para convocar aos
afeccionados a esta concentra-
ción, seguirá activa ata setem-
bro para que todo o que o des-
exe poida incorporar fotografías
da concentración deste ano.

C
o gallo da celebra-
ción do Rali Rías
Baixas e da participa-
ción do equipo ofi-
cial composto por

Enrique G. Ojeda-Jordi
Barrabés e Mario Ceballos-
Borja Rozada, a marca nipona
fixo unha presentación no
AeroClub de Vigo da súa gama
diésel, de recente incorporación

en tódolos seus modelos e co
característico motor bóxer.
Dende o pequeno Justy ata as
diferentes versións do Impreza e
pasando polos máis volumino-
sos Forester e Tribeca, sen
esquecernos da berlina Legacy e
a súa variante Outback, o conce-
sionario local Turbotracción
puxo á nosa disposición varias
versións.

Tamén se ofreceu unha breve
charla con imaxes dos modelos
Subaru ó longo dos seus 50 anos
de historia, facendo referencia a
que esta é unha marca pequena a
nivel de produción, pero cuns
acabados e calidade tan bos
como calquera outra. De feito
puidémolo comprobar nos novos
motores diésel, dando así un
paso máis na cota de mercado
que busca esta marca xaponesa.

Para remata-la xornada, acu-
diron os membros do equipo
Subaru Rally Team Spain cos
automóbiles que utilizan esta
tempada no Campionato de
España de Ralis sobre asfalto,
aínda que tamén teñen outra uni-
dade no certame de terra, pilota-
da polo francés Brice Tirabassi.

Subaru mostrou
a súa 
gama Diésel

A gama
Subaru Diésel
ao completo O Equipo Oficial Subaru posando para Sprint Motor

Presentación oficial en Vigo

O
Nemo Combi acaba
de incorporar á súa
gama unha nova
versión SX Plus,
con imaxe de mono-

volume, ao contar cunha terceira
fila de lúas laterais. Ademais
dunha maior superficie acristala-
da ofrece, de serie, equipamentos
de seguridade e confort, que fan
máis agradable a vida a bordo. O
Nemo Combi SX Plus equipa un
motor gasolina 1.4i e un diésel
HDi 70 Airdream que, ao emitir
menos de 120 gr/km de CO 2,
está exento de imposto de matri-
culación e pódese acoller ao Plan

2000E.
Airbag de condutor, de pasa-

xeiro e laterais, ABS, asento do
condutor regulable en altura,
volante regulable en altura e pro-
fundidade, apoiacóbados no
asento do condutor… son só
algúns exemplos de equipamen-

tos de serie. O Pack Plus, tamén
de serie, inclúe elevalúas diantei-
ros eléctricos, peche centralizado
con mando a distancia, así como
retrovisores eléctricos e térmicos.
Para facilitar o acceso, o Nemo
Combi SX Plus conta cunha
segunda porta lateral deslizante.

6ª Concentración de
furgonetas
Volkswagen Citroën Nemo Combi SX Plus

Nemo Combi 1.4i X..............................................10.560 €
Nemo Combi1.4i SX Plus ....................................11.510 €
Nemo Combi HDi 70 Airdream X........................11.545 €
Nemo Combi HDi 70 Airdream SX Plus..............12.595 €

Prezos
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P
ica en Flandes, case
mellor dito no Pays de
la Loire, a rexión fran-
cesa onde se atopa Le
Mans, escenario da

proba de resistencia máis famosa
do mundo. Faltáballe ó crecente
automobilismo español un triunfo
nesta emblemática cita. E tivo que
ser el, todo un home de pista
como Marc Gené, quen o lograra,
facendo equipo con Wurz e
Brabham, os tres ó volante do 908
de Peugeot, un coche de motori-
zación diésel que rachou a serie
de oito vitorias seguidas de Audi.

A cita francesa, na que os
vencedores cubriron 382 voltas,
foi un éxito para a marca do león,
que tamén situou a unidade dos
locais Sarrazin, Montagny e
Bourdais, primeiros líderes, na
segunda posición final, e recupe-

rou a senda das vitorias, dezaseis
anos despois. Para o automobilis-
mo español tamén supuso a
segunda vitoria de Antonio
García, o madrileño primeiro cla-
sificado na categoría GT1 com-
partindo un Corvette C6.R con
Magnussen e O’Connell.

Algúns datos
• A primeira edición desta proba

celebrouse en 1923
• O trazado é semipermanente,

cunha parte do circuíto Bugatti
e o resto formado por estradas
entre Le Mans e Tours, cunha
distancia por volta cercana ós
14 quilómetros

• Dende 1970 permítense tres
pilotos por coche

• Somentes Graham Hill foi
capaz de vencer en Le Mans,
Indianápolis e Mónaco

• O danés Tom Kristensen osten-
ta o récord de vitorias, con oito,
sete delas pilotando un Audi

TEXTO: Miguel Cumbraos
Fotos: Sprint Motor

Gené fai historia

A saída é un dos momentos máis belos desta proba

O podio, cos gañadores, Brabham, Wurz e Gené

O coche de Gené num momento da proba

Boxes pola noite, típico en Le Mans

Antonio García
repetiu o triunfo
do ano pasado na
categoría GT1



O
pasado domingo 7
de xuño inaugurá-
base a Copa Galega
de Trial Infantil.
Celebrouse en

Arteixo, onde os máis pequenos

con idades entre os 5 anos e 13
competían en dúas modalidades
infantil e xuvenil. Nesta copa o
Club Motociclista Teo participa
con Carlos Ordoñez (13 anos), a
súa experiencia ao estar compe-

tindo no Campionato Galego de
Cadetes, fai que os demais
nenos de menor idade téñano
como un espello onde reflectir-
se.

Carlos atopábase nesta
carreira cun serio rival que non
é outro que Carlos Alonso, os
dous compiten no Campionato

Galego de Trial en Cadetes. O
nivel das zonas é moi inferior ao
que habitualmente se atopan nos
triales de cadete co que a tarxe-

ta final dos pilotos dio todo 0 e
1 a favor de Carlos Alonso.
Próxima carreira: Mondoñedo
– Lugo (4 de xullo)

A
terceira proba pun-
tuable para o
Campionato Galego
de Trial, celebrouse
en Montealegre-

–Ourense. A organización correu
a cargo do club Trial Ourense,
que prepararon oito zonas moi
acertadas para un percorrido de
tres voltas que xunto coa calor do
día, resultou ser ó final un trial
moi complicado, non por iso
menos atractivo. Así o comenta-
ron ó remate da proba a maioría
dos pilotos participantes.

O Club Motociclista Teo
acudía á cita cos seus pilotos
habituais, Casimiro, Carlos
(veteranos), Alfonso, Juan (pro-
moción) e Carlos (cadete),
tamén hai que ter unhas palabras
para os sufridos mochileiros,
Juan e Ricardo que en todo
momento estiveron pendentes
do que fixera falta.

As zonas eran unha combi-
nación de grandes rochas graní-
ticas e terra, nesta ocasión o
nivel da proba víase un pouco
superior ao das anteriores.

TRIAL       
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Estreo da Copa Galega
de Trial Infantil

O Club Motociclista Teo
en Ourense

O
fabricante alemán
volve a innovar
coa presentación
dun novo concep-
to de vehículo. O

A5 Sportback combina o
mellor de diferentes mundos
do automóbil. O Sportback
únese ao Coupé e ao Cabriolet
e convértese no terceiro mem-
bro da familia A5, constituín-
do ao mesmo tempo un seg-
mento novo. O A5 Sportback
chegará aos concesionarios de

Audi o vindeiro mes de setem-
bro.

Inicialmente estará dispo-
ñible con 2 motores de gasoli-
na e 3 diésel. As dúas versións
de gasolina veñen equipadas
co sistema Audi valvelift e son
o 2.0 TFSI quattro de 211 cv, e
o V6 de 3.2 l e tracción quat-
tro, que desenvolve 265 cv. O
sistema Audi valvelift permite
acadar unha potencia maior e
un par máis alto cun menor
consumo de combustible.
Tamén estarán dispoñibles
dende o principio os seguintes
motores: o 2.0 TDI de 170 cv
con caixa de cambios manual
de seis velocidades e sistema
start/stop; o 2.7 TDI de 190 cv
e, por último, o V6 de 3 l, que
ofrece 240 cv e tracción inte-
gral quattro.

Audi A5 Sportback

Resultados dos pilotos
do Club Motociclista Teo

VETERANOS:
Casimiro 12º

Carlos 14ª
CADETE:
Carlos 3º

PROMOCIÓN:
Juan 3º

Alfonso 5º

Próxima carreira: 
Vilaza – Monterrei –
Ourense (28 de xuño)
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R e p o r t a x e  g r á f i c aIván Marante

Bruno Meira encabezou a Racc durante boa parte da xornada

Alberto Meira finalizou quinto da xeral e foi vencedor do grupo N

Luis Vilariño non puido loitar esta vez por estar nos postos de cabeza

O piloto local Pablo Rey rematou segundo, tras cambiar o Swift, 
co que disputa o nacional, por un Mitsubishi

A pesar de non empezar ben o día, Fran Lago fíxose finalmente coa vitoria

Roberto Blach, que estreaba o Octavia WRC abandonou nos inicios da carreira

Un espectacular
David Figueiredo

conseguíu unha boa
morea de puntos de
cara o campeonato

ASR

A vitoria na copa Sprint Kentes foi a parar as mans de David Rodríguez

A terceira posición da xeral foi para Julio Doce, que non sigue habitualmente o campionato

Pedro Burgo dominou dende o inicio e fíxose coa vitoria por terceiro ano consecutivo
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COMPETICIÓN

Desempoando o seu Ford
Puma, co que vencera no
Trofeo Driver do pasado

ano, o vigués Pérez Dacosta
liderou o apartado dos

autonómicos. Mágoa que
pilotos como este non

dispoñan de máis
presuposto para proxectos

de máis envergadura e
continuidade.

Primeiro
grupo A e

vencedor da
Challenge
Galega,

Bruno Meira
contrarestou
o rali do seu

irmá
Alberto, que
non puido

rendir como
quixera por
mor de non

poucos
atrancos

mecánicos.

Intensa
pelexa no

apartado de
Clásicos,
entre dos
locais e un
portugués.

Finalmente as
contas caeron

do lado do
moañés

Fernando
Ogando,

espectacular
e efectivo co

seu Ford
Escort MK 12.

Non foi o Rías o rali de Cantabria, ou o mesmo, que Ojeda non conseguíu que o
Subaru rodara como na súa casa. O do Impreza non poido nunca meterse na

loita polos postos de honra e tivo que contentarse con ser cuarto.

Segunda comparecencia para
Álvaro Muñiz cun EVO IX de
RMC e consistente actuación
do coruñés. Circunstancias

diversas e o seu andar veloz
permitíronlle ser finalmente

sexto, aínda que a historia na
que se veu implicado retirouno

da clasificación xeral.

Costoulle traballo a Miguel
Fuster despegarse de Xevi
Pons, na pelexa polo posto

de plata. Pero o lider do
estatal foi pouco a pouco
cimentando unha segunda
praza que lle daba puntos
moi válidos para reforzar o

liderato. Se a
descalificación dos irmáns
Vallejo é a resolución final,

o de Benidorm será o
vencedor final do Rías 09.



COMPETICIÓN
x u ñ o  2 0 0 9 2121

Da exclusión á penalización

P
echa o Rías Baixas do ano en curso o seu vivir no IFE-
VI vigués. Atrás queda a entrega de premios, ós aplau-
sos para todos os clasificados, as loubanzas maiores
para o triplete de cabeza, dígase Vallejo, Fuster e Pons.
Pero os comisarios deportivos deciden chamar ó vence-

dor do rali e a Álvaro Muñiz, sexto na xeral final. Pregúntanlle por
unha posible manobra de axuda, se o segundo empurrou ó primei-
ro cando o reagrupamento da cuarta sección; visto o problema cun
palier habido no Porsche do lucense nas postrimerias da carreira.
E deciden deixar a clasificación do rali como provisional, agardan-
do unha reunión posterior na sede da Federación Española en
Madrid.

Nesta cita o Colexio de Comisarios Deportivos acorda excluir
ós dous citados pilotos da clasificación do rali, deixando agora a
Fuster como vencedor. Tanto Vallejo como Muñiz fan uso do derei-
to de apelación, alegando unha serie de circunstancias e interpre-
tacións varias do regulamento. Finalmente a Federación Española
decide sancionalos cunha penalización de 30 minutos e unha mul-
ta de 3.000 euros. O gañador do rali é Miguel Fuster, que sae así
de Vigo máis reforzado no liderato do estatal.

Rali Rías
Baixas

Vodafone

Sen dúbida algunha non tiveron rival no asfalto vigués. Sabedores de que os puntos eran vitais e a vitoria aínda máis
preciada, os Vallejo marcaron o ritmo dende o incio, sen deixar opcións. Pero un palier traicioneiro acarreou un cúmulo de

infortunios que ocasionaron a súa exclusión.

Bo escudeiro dos
de Meira Xevi

Pons estivo boa
parte do rali na
segunda praza,
pero cedeu ante

o empurre do
Porsche branco

de Fuster e
Medina. De

tódolos xeitos o
catalán asinou
unha completa

proba e reforzou
o seu liderato

entre os de serie,
onde no tivo

rival, ó tempo
que vencía na

EVO Cup.

Tres de tres para Esteban
Vallín no aínda mozo Trofeo
Suzuki. O asturiano asinou
todos os scratchs agás o

inicial nas rúas de Samil e
non deu opción a pilotos
como Pazó, Rey ou Souto,
galegos que o seguiron na

xeral final.

Texto: MIGUEL CUMBRAOS / Fotos: IVÁN MARANTE
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Galegos dando voltas

Repetición. É a
tónica que se está vendo na

cabeza das citas de montaña. Así en
Xunqueira de Ambía, que contaba para o

Trofeo, a vitoria ía parar a mans de Toño Varela,
que repetía deste xeito o triunfo de Vila de Cruces.

Outro que seguía ven-
cendo era Benito Varela,

que lideraba en Castro de
Beiro, segunda manga do
Campionato, como fixera
en Almofrei. Dous
Mitsubishi, os do lucen-
se Iglesias e o do com-

postelán Penido, eran
respectivamente os

mellores turis-
mos.

A medias. A chuvia condicionou o desenvolvemento de par-
te do Autocróss de Arteixo, quinta carreira do galego.
Pérez e Iglesias venceron respectivamente nas categorías

inferior e media de turismos, como o compostelán
Pablo Antelo fixo en Supercróss. Non houbo final

en kartcróss, polo estado da pista, triunfando
Iván Ares polo cómputo das semifinais.

E n
r a c h a .

Segunda vito-
ria consecutiva

para Pedro Burgo
no galego de ralis. o

actual campión man-
dou con man firme
en Narón, onde Rey e
Doce escoltárono no
podio. Meira, en N,
Lago no RACC

foron outros dos
vencedores do

quinto rali
da temporada.

Polémica. A
que tivo lugar en Serra

de Outes, a súa pista “Ayrton
Senna” acolleu a cuarta cita do
karting galego. Sen participan-

tes nas categorías X30 e
KZ2, os mellores foron

José Lamela en Alevín
e Diego Vieira en
cadete.

Estrea… e adeus.
Pablo Pazó, este ano cen-

trado na Copa Suzuki, despe-
diuse do seu vitorioso Citroën

Saxo vencendo na primeira edi-
ción do Slálom de Tomiño.
García, con Ascona, e Villar,

cun BMW, ocuparon as
outras prazas de honra.

…por Galicia
TEXTO: Miguel Cumbraos 

FOTOS: Sprint Motor

❍ Fiscal

❍ Administrativo

❍ Mercantil

❍ Laboral

❍ Subvencións

❍ Familia

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

Dous mellor ca
un. Novo triunfo de Mecca e

González nunha proba de regularida-
de en Galicia. Fixérono por partida dobre,

pois venceron no Ourense de Clásicos cun
Lancia Fulvia e no de Antigos cun Fiat 1100.
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Sen rival. Así foi
para o melidense Jesús Ferreiro e

o ferrolán Roberto Lorenzo no Rally de
España Histórico, que se disputou en estradas

das comunidades de Castela León e Madrid.
Impuxeron o seu Porsche 911 SC 3.0 con máis de tres

minutos sobre o seguinte clasificado, o malagueño
Enrique Villar.

Suma e segue. O pon-
tevedrés Celso Míguez postúlase

xa como un dos aspirantes ó título do
European Open F3. Venceu na primeira carrei-

ra do segundo meeting, celebrado no Jarama, onde
fixo tamén un podio na segunda. No seu retorno o

ourensán José Luis Abadín foi terceiro na Clase B.

A primeira. Somentes dúas comparecencias en
Inglaterra e xa caeu no seu peto o primeiro triunfo

absoluto do lucense José Alonso. Foi na segunda
reunión da Fórmula Palmer Audi, onde o de

Conturiz tamén foi oitavo na primeira das
tres carreiras establecidas no circui-

to de Silverstone.

Estrea. A
que tamén conse-
guiu o compostelán
Pablo Antelo no nacio-
nal de autocross.
Deixando a un lado o seu
programa no estatal de ralis
de terra, Antelo, que xa ven-
cera na manga autonómica
de Arteixo, acadou a primei-
ra praza da súa categoría, a
división 1,  na proba cele-
brada en Mollerusa.

Cal e area. Así
foille a José María

Magdaleno na subida
a Santo Emiliano, pro-

ba que contaba para o
Campionato de España de
Montaña. Na Fase A, con
pista seca, o carballinés
foi cuarto na clase A2,
para ceder unha praza

na Fase B cando apa-
receu a choiva.

Galegos brillando
máis aló da súa terra

TEXTO: Miguel Cumbraos 
FOTOS: Sprint Motor



E
n MotoGP os pilotos
do Yamaha Fiat rega-
laban á afección un
sensacional duelo que
seguro será lembrado

durante moito tempo. Os dous
homes de Yamaha mantiveron
un emocionante asalto dende
que se apagou o semáforo ata a
curva de entrada en meta no
último xiro, cando o italiano lle
arrebatou a carteira a Lorenzo
para acabar primeiro. O terceiro
chanzo do podio foi para o pilo-
to de Ducati Casey Stoner, per-
seguido a pouco menos dunha
décima por Andrea Dovizioso
(Honda). O australiano de
Ducati sufriu o indecible nesta

carreira, a pesar do cal, forma
parte xunto a Lorenzo e Rossi,
do triplo empate no liderato da
categoría.

Xigantes
Así foron cualificados polos

medios de comunicación nacio-
nais e internacionais, como
dous xigantes. Despois dunha
magnífica carreira protagoniza-
da por Jorge Lorenzo e
Valentino Rossi, nas últimas
voltas foron moito máis aló.
Algún medio cualificou as 3
últimas voltas percorridas por
estes dous pilotos no circuíto de
Catalunya como “épicas”.

A súa carrozaría era de feno-
plast (resina fenólica) e o seu
motor, de dous cilindros a dous
tempos. Contaba con espazo

para catro adultos e equipaxe,
era compacto, lixeiro e cun
motor fiable. O consumo era
excesivamente alto en compa-
ranza cos utilitarios de occiden-
te con motores de catro tempos.
A súa carrozaría era facilmente
inflamable.

Dos poucos modelos de
automóbiles aos que os alemáns
do Este tiñan acceso, o Trabant
era o máis barato. Para adquirir
un había que apuntarse nunha
lista e esperar ata 10 anos... ou
acudir ao mercado negro.

O nome Trabant significa en
alemán "compañeiro viaxeiro";
popularmente se chamaba
“Trabi”.

Deixouse de fabricar no ano
1991, logo de que a súa produ-
ción se volvese insostible e

dependese practicamente de
subsidios do goberno de
Alemaña Oriental.

Coa caída do muro de Berlín
e a unificación das dúas
Alemañas os executivos mozos
puxérono de moda ao compra-
los a baixo prezo e utilizalos
como algo diferente en Alemaña
Occidental. Durante esa época
os “yuppies” deixaban o
Porsche no garaxe para exhibir-
se no seu exótico Trabant, com-
prado por pouco máis de 300
euros.

Actualmente pódense ver
varios destes coches perfecta-
mente restaurados por Berlín
que se alugan aos turistas (20
minutos por 15 euros). Por cer-
to, teñen unha gran demanda. O
gusto polo retro segue vixente.

TEXTO: Brais García 
FOTOS: Sprint Motor

O Circuíto de Catalunya foi 
testemuña dun duelo histórico

O Circuíto de
Catalunya foi testemuña
dunha das xornadas de
carreiras máis
emocionantes dos
últimos tempos. A sexta
cita da temporada,
contou coa asistencia de
preto de 90.000
visitantes que
abarrotaron as bancadas
da pista catalá, a pesar
das altas temperaturas
rexistradas durante toda
a fin de semana, que
chegaron a alcanzar os
40º. Se nas primeiras
carreiras da mañá o
público puido gozar de
emocionantes loitas
polos primeiros postos,
MotoGP foi o colofón
da fin de semana.
Andrea Iannone
(Aprilia) en 125 cc,
Álvaro Bautista
(Aprilia) en 250 cc e
Valentino Rossi
(Yamaha) en MotoGP,
foron os encargados de
poñer a mecha nunha
xornada de traca para o
motociclismo mundial.

M o n t m e l ó  v i b r o u  c o  e s p e c t á c u l o  d e  M o t o G P


