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A
IV Edición
Premios Sprint
Motor xa ten
resultados. Os lec-
tores elixiron ó

Alfa Romeo 159 como Coche
Sprint Motor 2006. A marca
italiana segue pola senda dos
acertos despois de acadar
unhas cifras de vendas exito-
sas co antecesor deste modelo
agora se prepara para conti-
nua-la racha. Está claro que a
marca Alfa Romeo se identifi-
ca con deseño italiano no máis
puro estilo deportivo aínda
sendo unha berlina. Este foi un
dos apartados mellor valora-
dos polos lectores o deseño
limpo e contínuo deste turis-
mo, resumidos en dous con-
ceptos elegancia e deportivi-
dade.

O Todoterreo Sprint
Motor 2006 foi adxudicado ó
Nissan Murano, un 4x4 cun-
has liñas persoais e unhas
dotes off-road moi interesan-
tes que cautivaron á maioría

dos votantes.
Os monovolu-

mes empezaron sen-
do uns vehículos de
grandes dimensións
para dar unha solu-
ción ós usuarios que
necesitaban moito
espazo e máis pra-
zas. Posteriormente
trasladouse este
esquema a automó-
biles medianos e
pequenos coa fór-
mula compactos por
fóra e amplos por
dentro. Este é o
caso do Mono-
volume Sprint
Motor 2006, un
premio que recaeu
no simpático
Peugeot 1007.

Pasando a
outros apartados,
destaca-lo Piloto
Sprint Motor 2006 un trofeo
que vai para un piloto que
chegou ás catro rodas des-

pois dunha longa andaina
polas dúas, Pablo Antelo. O
trofeo Patrocinador Sprint
Motor 2006 recaeu, grazas
ós lectores, na empresa AD
Grupo Regueira. Unha enti-
dade que leva moitas tempo-
radas colaborando con moi-
tos equipos para que poidan
participar en distintas moda-
lidades do automobilismo
deportivo.

O Galardón Sprint Motor
2006, o único premio elixido
en exclusiva pola redacción do
xornal, foi para Xosé Bastón,
un home que leva moitos anos
coidando da saúde de moitos
automóbiles da área metropoli-
tana de Santiago, incluso, aínda
que pareza incrible, ten resuci-
tado algún. O que se di un
auténtico doutor da mecánica
que dedica a súa vida a estes

artefactos con ilusión e profe-
sionalidade.

Como en anteriores edi-
cións o próximo mes de marzo
farémo-la entrega destes trofe-
os nun acto onde estarán repre-
sentantes de tódolos sectores
do motor da capital galega.
Tamén un ano máis agradece-la
participación dos lectores nes-
tes premios e a nosa felicita-
ción a tódolos premiados.

Mellor Piloto 2006 ................................Pablo Antelo
Mellor Patrocinador 
do Motor ..............................AD Grupo Regueira
Galardón Sprint Motor 2006....................Xosé Bastón

Monovolume 2006

Peugeot 1007

Coche 2006

Alfa Romeo 159

Nissan
Murano

Todoterreo 2006

IV Edición Premios

Premios 
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ALIÑADO ELECTRÓNICOALIÑADO ELECTRÓNICO
LAMIAS DE LAMIAS DE ALIAXE LIXEIRAALIAXE LIXEIRA

E
xisten moitas dúbidas
razoables na legalidade
dos automóbiles de
ocasión importados.
Recentemente acaba de

confirmalo o director da Axencia
Tributaria, Luís Pedroche, quen

confirmou que dende o mes de
xullo do ano pasado se detecta-
ron fraudes nos impostos sobre a
venda destes vehículos por valor
de 180 millóns de euros. Un total
de 130 millóns corresponden a
impagos do IVE, mentres que os
50 millóns restantes proceden de
impostos de matriculación non
aboados.

Estes datos fannos reflexio-

nar antes de mercarmos un vehí-
culo de ocasión de importación.
É moi importante ter un provedor
de confianza; en ningún caso nos
debemos aventurar a facer unha
compra deste tipo cun particular
que non ten máis apoio que a súa
propia imaxe. Arriscámonos a
dar cun desalmado que converta
a nosa compra soñada nun pesa-
delo. Hai que ter en conta, no

caso dunha fraude fiscal, que ó
final o problema é para o com-
prador, que é quen ten que ve-las
caras con Facenda e que é tamén
a quen o fisco lle abrirá un expe-
diente e incluso intervirá o vehí-
culo.

Facenda estima que cada ano
entran de forma ilegal no noso
país uns 20.000 vehículos.
Segundo datos procedentes do

propio sector da distribución, un
de cada catro automóbiles de luxo
de segunda man vendidos en
España entra de forma irregular.

É recomendable te-la certeza
de que o que nos venda o noso
vehículo de importación nos dea
as garantías necesarias, de todo
tipo, para non levarmos un des-
gusto no futuro. Ás veces as
“gangas” saen moi “caras”.

O
Panda Alessi é
unha versión que
estará dispoñible
coa motorización
1.2 en 3 cores:

laranxa, verde e negra e co

seguinte equipamento: mando
a distancia, ABS, antinéboa,
dirección asistida, asento pos-
terior partido, espellos eléctri-
cos, asento pasaxeiro con hoco
portaobxectos, barras lonxitu-

dinais, radio CD e bluetooth
con mandos de audio no volan-
te. O prezo é de 11.420 € .

O Panda Graduate é o único

coche do segmento A que por
tan só 8.960 €  ofrece de serie
aire acondicionado e MP3.
Sairá ó mercado coa motoriza-

ción 1.1. Esta versión ven iden-
tificada por opcionais específi-
cos: barras lonxitudinais, mol-
duras laterais de pr

SPRINT MOTOR 

Vehículos de ocasión
de importación

Panda Alessi e
Panda Graduate
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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

O
Opel GT é un coche
deportivo dos anos
70 moi coñecido
dos afeccionados
deportivos. Agora,

o lendario nome fai a súa reapa-
rición nun impresionante roads-
ter bipraza, de 260 CV, que
tamén podería facer historia no
mundo do automóbil. Opel pre-
sentará o novo GT por primeira
vez ó público internacional no
Salón Internacional do
Automóbil de Xenebra (entre o 2
e o 12 de marzo do 2006).
Cunhas chamativas e angulosas
liñas, tracción traseira e un
potente motor turbo de catro
cilindros con inxección directa
de gasolina, o novo deportivo
repite o concepto de grande éxi-
to do GT orixinal, que se fabri-
cou entre 1968 e 1973.

BREVES

■ Lexus iniciará a comerciali-
zación a finais deste ano do
novo LS 460 con motor de 4.6
litros de 380 CV, que presenta-
rá no Salón de Xenebra. A mar-
ca nipona exhibirá no evento a
primeira berlina de luxo híbri-
da do mundo, a GS 450h, que
sairá ó mercado europeo a
mediados do 2006. Tamén
amosará o RX 350 equipado
cun propulsor de 3.5 litros e 6
cilindros en V, cun cambio
automático de 5 velocidades.
■ Para os dous primeiros
fabricantes estadounidenses e
primeiro e terceiro do mundo,
General Motors e Ford, o 2005
foi un “annus horribilus”, mar-
cado pola intensificación da
competencia no mercado de
EEUU, onde as marcas asiáti-
cas seguen gañando cota en
detrimento das firmas locais, e
polos elevados gastos en mate-
ria de prestacións sociais para
traballadores e xubilados.
■ As vendas de cuadriciclos
lixeiros (microcoches) alcanza-
ron case 8.000 unidades duran-
te o ano 2005 no noso país, o
que supón un incremento do
15% fronte ó 2004, segundo
datos da Dirección Xeral de
Tráfico.

■ Jaguar iniciará a comercia-
lización o vindeiro mes de mar-
zo do modelo XK, nas súas
versións cupé e convertible,
equipadas ambas co motor 4.2
V8 de 300 cabalos. Este mode-
lo, que sairá ó mercado a un
prezo de 89.000 euros na súa
versión cupé e a 98.000 euros
na súa versión convertible, ten
garantía de 3 anos sen límite de
quilometraxe.

O
novo Seat Ibiza xa
está dispoñible na
rede comercial de
Seat. O modelo
máis exitoso da

marca recibiu unha transforma-
ción moi profunda tanto no seu
estilo exterior coma interior. Non
se trata dunha nova xeración,
pero pódese falar dun novo Ibiza,
xa que a remodelación da súa

carrozaría remarca as súas carac-
terísticas deportiva e dinámica.
A gamma do novo Ibiza contará
con 5 niveis de acabado:
Reference, Stylance, Sport, FR e
Cupra. A familia actual compon-
se dun total de 18 versións dende
o inicio da súa comercialización,
como resultado da combinación
entre os cinco acabados dispoñi-
bles con 11 motores.

O Ibiza renóvase

O
L200 supón un
avance da nova
gamma 4x4 de
Mitsubishi. Este
vehículo pode

monta-lo máis sofisticado siste-
ma de tracción ás catro rodas
que existe na actualidade, o
Súper Delect SS4-II e ademais,
segundo opcións, equipa o blo-
queo do diferencial traseiro ou
controis activos de tracción e
estabilidade; MATC e MASC.

O novo L200 equipa unha
planta motriz diésel de 2,5 litros
máis potente, con tecnoloxía de
inxección directa e Common

Rail que erroga 136 CV a 4.000
rpm e 314 Nm de par a 2.000
rpm.

Cunha oferta baseada en 3
tipos de carrozaría -Cabina
Simple, Cabina Club e Dobre
Cabina-, o único do seu segmen-
to, o novo L200 non só seguirá
cubrindo a súa faceta como
vehículo de traballo, senón que
será capaz de atraer a ese seg-
mento crecente de compradores
que demandan un vehículo para
compaxinar traballo e lecer.

Os prezos van dende 20.500
euros, para a versión básica, ata
os 28.500 do tope de gamma.

Mitsubishi L200

Sprint Motor 
REDACCIÓN

Motor P.V.P. 3p P.V.P. 5p

1.2 12V 64 CV Reference 11.535 11.956

1.4 16V 75 CV Reference 11.935 12.356

1.4 16V 75 CV Stylance 14.191 14.612

1.4 16V 75 CV Reference Automático 13.255 13.676

1.4 16V 75 CV Stylance Automático 15.510 15.931

1.4 16V 100 CV Reference 12.310 12.731

1.4 16V 100 CV Stylance 14.468 14.889

1.4 16V 100 CV Sport 14.410 14.831

1.8 20VT 150 CV FR 18.009 18.430

1.8 20VT 180 CV Cupra 21.363 - - - - - - 

1.4 TDI 70 CV Reference 12.837 13.258

1.4 TDI 80 CV Reference 13.479 13.900

1.4 TDI 80 CV Sport 15.579 16.000

1.9 TDI 100 CV Reference 14.215 14.636

1.9 TDI 100 CV Stylance 16.372 16.793

1.9 TDI 100 CV Sport 16.315 16.736

1.9 TDI 130 CV FR 18.143 18.564

1.9 TDI 160 CV Cupra 21.157 - - - - - - 
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D
eseñado por
Mitsubishi Design
Europe, o Concept-
EZ MIEV
(Mitsubishi In-

wheel motor Electric Vehicle)
exhibe unha poderosa estampa
eludindo os convencionais e ás
veces anódinos deseños tan
habituais nos vehículos urbanos,
en favor dunha maior aproxima-
ción ó estilo SUV, co obxectivo
de aproveita-las súas múltiples
capacidades, tamén para a con-
dución en cidade. Un aspecto
que vén enfatizado polas súas
rodas de 20”, e polas excepcio-
nais prestacións que lle outorgan

os seus motores in-wheel de 20
kw de cada roda, que suman
unha potencia total de 110 CV. A
fonte de enerxía seleccionada
para alimentar estes avanzados
motores eléctricos é un conxun-
to de baterías de ión-litio de últi-
ma xeración e longa duración,
situadas baixo o piso.

No caso desta “Cápsula
urbana” de 3,7 metros de lonxi-
tude, a funcionalidade e versati-
lidade do seu interior oriéntase
baixo 3 posibles opcións:
Condución, Transporte e Salón,
todas dotadas de tecnoloxía dri-
ve-by-wire, coa dirección retrác-
til e os asentos pregables.

X
a está dispoñible en
Noyastar, concesio-
nario oficial Lancia
en Santiago de
Compostela, unha

nova versión de 90 CV para o
motor turbodiésel 1.3 do Musa.
Cun prezo a partir de 18.025
euros no acabado Oro e 19.930
para o Platino, incorpora neste
último acabado de serie tódolos
elementos que o converten nun
auténtico modelo Premium den-
tro da súa categoría. ABS con
EDB e airbags de condutor e
pasaxeiro e de cortina, asento

posterior reclinable e despraza-
ble, sistema Follow me home, tei-

to eléctrico “Gran Luce” e volan-
te e pomo do cambio en pel.

Concept-EZ MIEVConcept-EZ MIEV

Lancia Musa 90 CV e
maior equipamento

C
itroën amplía a súa
gamma de compactos
coa incorporación da
caixa de cambios robo-
tizada SensoDrive á

motorización gasolina do Citroën
C1. Dispoñible en acabado SX, en
3 e 5 portas, o C1 con caixa
SensoDrive, que se ve acompaña-
do no seu lanzamento pola comer-
cialización do C1 1.0i X 5 portas,
é todo un luxo de comodidade.

Os 68 CV do motor 1.0i 12
válvulas do C1 están dispoñibles,
tanto con caixa manual clásica
coma con SensoDrive. Este cam-
bio, mecánico robotizado, ofrece ó
condutor distintas posibilidades
para realiza-lo paso de velocida-
des.

C1 1.0i 12V Sensodrive, ante
todo: moita comodidade

K
ia estará presente
no vindeiro Salón
de Xenebra con tres
importantes novi-
dades. Por unha

banda, o novo Carnival fará a
súa estrea mundial na mostra
suíza. O popular monovolume
de Kia, líder de vendas no seu
segmento no mercado nacional
durante 2004 e 2005, cambia
por completo con novo chasis,
carrozaría, configuración inte-
rior e propulsores. Tamén esta-
rá dispoñible con portas late-
rais desprazables e portón pos-

terior con apertura automática
dende o mando.

Outra gran novidade deste
fabricante é o Sorento. Kia
dotou este modelo de motores
de gasolina e diésel máis
potentes, ademais doutros
aspectos significativos en canto
a medidas de seguridade, con-
fort, equipamento e outros
detalles de carrozaría.

Por último, Kia tamén
estreará un “concept-car” nesta
mostra baseado nunha carroza-
ría do segmento C, de 5 portas
con portón posterior.

Novidades Kia en

Xenebra

C1 1.0i 12v X 3 Puertas 8.550,00 Euros 

C1 1.0i 12v X 5 Puertas 8.850,00 Euros

C1 1.0i 12v SX 3 Puertas 9.500,00 Euros 

C1 1.0i 12v SensoDrive SX 3 Puertas 10.100,00 Euros

C1 HDi 55 SX 3 Puertas 10.850,00 Euros 

C1 1.0i 12v SX 5 Puertas 9.800,00 Euros 

C1 HDi 55 SX 5 Puertas 11.150,00 Euros 

C1 1.0i 12v Sensodrive SX 5 Puertas 10.400,00 Euros
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O
todoterreo de luxo
de Volkswagen
Touareg erigiuse
como líder do seg-
mento SUV de

luxo no noso país. Para reforzar
este liderazgo a gamma Touareg
inaugura o ano con importantes
novidades.

Así este 4x4 estrea novos
equipamentos de serie e lanza
dúas novas versións cuns ele-
mentos moi exclusivos: Touareg
+Motion e Touareg Country.
Todo isto mantendo a tecnolo-
xía de vangarda máis avanzada
e ambiciosa cunha ampla gam-
ma de motores á que recente-
mente se incorporaron o novo
motor V6 FSI de 280 CV, e o xa
coñecido V6 TDI 225 CV agora

en combinación con cambio
manual.

Exteriormente, para as ver-
sións R5, V6 TDI e V6 FSI, as
novidades da gamma Touareg
2006, que ofrece de serie son as
lamias de aliaxe de 18 polgadas

(modelo Valley para o R5 e
Manhattan para o V6 FSI e o V6
TDI) e pneumáticos mixtos de
255 mm. Ademais incorpora
vidros tintados e un paquete
Cromo para a grella e perfís de
vehículo (agás para a versión

Country).
Interiormente, mantense o

amplísimo equipamento de
serie co “2-Corner
Climatronic”, a Radio-CD con
10 altofalantes, os espellos aba-
tibles electricamente, computa-

dora de a bordo ou o volante e
panca de cambio en coiro.
Ademais incorpóranse inser-
cións en prata metalizada no
salpicadeiro, parte superior da
consola central e revestimento
das portas.

HDi
de 92

CV
O

Octavia RS equipa,
nas súas dúas ver-
sións, berlina e
combi, o motor 2.0
TFSI de 200 CV de

potencia cun par motor de 280
Nm entre as 1.800 e 5.000 revo-
lucións. A potencia e o espírito
dinámico do Octavia RS queda
reflectido nas súas altas presta-
cións: acelera de 0 a 100 km/h
en só 7,3 segundos e ten unha
velocidade máxima de 240 km/h
(7,5 segundos e 238 km/h na
versión combi). Todo iso cun
consumo combinado de 7,8
litros ós 100 quilómetros, segun-
do datos do fabricante.

No seu interior e exterior
todo o coche amosa a súa cara
máis deportiva, con elementos
específicos para esta versión. Os
faros de Xenón como o ABS,
ASR, EBD, ESP e TPM (sistema
de control de presión dos pneu-

máticos) son de serie, así como,
os airbags dianteiros, laterais e
de cortina.

Os prezos recomendados
son: 26.300 euros para o Octavia
RS 2.0 TFSI, e 27.500 para o
Combi RS 2.0 TFSI.

D
espois do éxito do
C4, do que se ven-
deron, o ano pasa-
do, máis de 280.000
unidades en todo o

mundo, Citroën amplía a súa
gamma lanzando o C-Triomphe
no mercado chinés. Esta nova
berlina de 3 corpos, moderna e

innovadora, comparte numero-
sas características que foron cla-
ve no éxito do C4, adoptando
unha liña de 3 vólumes que res-
ponde ás expectativas deste mer-
cado asiático. O C-Triomphe
prodúcese en Wuhan, sobre a
base do C4, pero cunha batalla
máis longa.

Chega o Octavia máis
deportivo

C-Triomphe, unha primicia
de Citroën en China

Novas versións do
Touareg
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O
Grupo PSA presen-
tou dous modelos
híbridos, o Peugeot
307 e o Citroën C4
Hybride HDi, dota-

dos dunha cadea de tracción
híbrida diésel-eléctrica.

As prestacións destes vehí-
culos marcan un avance signifi-
cativo en materia de consumo e
de emisións de gas carbónico. E
o que é máis importante, estes
resultados obtense cunha maior
comodidade en tódalas fases de

condución e máis en particular,
no uso urbano.

A tecnoloxía Hybride HDi
asocia ó motor diésel HDi 1,6
litros, dotado dun sistema de fil-
tro de partículas (FAP), un siste-
ma Stop & Start (STT) de última

xeración e engade un motor
eléctrico, un ondulador, baterías
de alta tensión e unha elctrónica
de control dedicada. A transmi-
sión está asegurada por unha
caixa de cambios manual pilota-
da.

A adición do sistema STT
permite, en particular, ós vehí-
culos Hybride HDi, incluso no
caso de descarga total das bate-
rías de alta tensión, arrincar e
rodar só no modo térmico, con-
trariamente a outros sistemas
híbridos nos que tal modo trae
consigo unha inmovilización
total do vehículo.

K
ia presentará en
Xenebra un novo
“ c o n c e p t - c a r ” .
Baixo a denomina-
ción cee´d, este

atractivo vehículo está baseado
no futuro modelo do segmento
C que Kia comezará a construír
na súa primeira fábrica europea
de Eslovaquia a partir do vin-
deiro mes de decembro.

O “cee´d” está acabado nun-
ha pintura especial, mesturada
para dar ás superficies externas
un único brillo que se reflicte

no interior. Cunhas lamias de
aluminio de 19 polgadas de diá-
metro e uns pneumáticos de
tamaño 265/30 R19 de moi bai-
xo perfil, o termo “cee´d” é
unha combinación das siglas
CEE e a palabra inglesa “seed”
(semente). Denomínase así por
dúas razóns. O CEE para signi-
ficar que o “concept-car” e o
novo modelo están “feitos en
Europa”, para os clientes do
vello continente. E “seed”, que
representa o crecemento futuro
en vendas de Kia.

O mes de marzo comezará a
comercialización no noso país
do Dacia Logan DCI. Este eco-
nómico, pero robusto, automó-
bil esté equipado co motor K9K
fabricado na planta de
Valladolid, que utiliza a tecnolo-
xía de inxección directa
Common Rail e que cunha cilin-
drada de 1.5 litros, consigue
unha potencia máxima de 70
CV, cumprindo as normas anti-
contaminantes europeas Euro4.

Dispoñible en dous niveis
de equipamento, Ambiance e
Laureate, o Logan diésel debe
permitir á marca alcanza-lo seu
verdadeiro potencial no merca-
do nacional. Este automóbil
comercialízase no noso país
cunha garantía contractual de 3
anos ou 100.000 quilómetros.
O prezo será de 10.200 euros
para a versión de equipamento
Ambiance e de 10.700 para a
versión Laureate.

O
fabriante italiano
Lancia conmemo-
ra o seu Centenario
con 100 exclusivas
unidades para o

noso mercado. O equipamento
completo do Phedra Limited
Edition queda configurado da
seguinte maneira:

- en materia de seguridade
equipa ABS/EBD, airbag do
condutor, airbag do pasaxeiro
dianteiro e airbag cortina en 1ª,
2ª e 3ª fila de asentos, ESP,
cerre eléctrico para nenos e
espello de vixilancia das prazas
traseiras.

- no capítulo da comodidade
incorpora asentos ISOFIX,
asentos dianteiros calefactados
con memoria, climatizador
automático bizona, cristais tin-
tados, rede de fixación da equi-
paxe no maleteiro, sensor de

chuvia, lavafaros, sensor cre-
puscular e sensor de aparca-
mento e retrovisores exteriores
pregables automaticamente.

- en canto ó equipamento de
son e telemática presenta auto-
radio con lector e cambiador de
CD´s, 8 altofalantes e mandos

satélite baixo o volante,
Connect Nav con pantalla cor
de 7” e trip computer.

O Lancia Phedra 2.2 JTD
desenvolve unha potencia de
128 CV a 4.000 rpm, e ten un
consumo mixto de 7,3 l/100 km,
segundo datos do fabricante.

Dacia Logan DCI

Lancia Phedra Limited Edition

PSA Peugeot Citroën
presenta os seus 

híbridos

“Cee´d”, un concept-car de Kia“Cee´d”, un concept-car de Kia
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D
émoslle a benvida
á GSR 600. Unha
moto con 100 CV
que é pura dinami-
ta. Esta é a respos-

ta de Suzuki á demanda neste
rifado segmento. Ideada para
tódolos públicos, e cun alto des-

envolvemento técnico e estéti-
co, sitúase en primeirísima liña
e dará que facer á competencia.

Espida, sen grandes alardes
ou artiluxios técnicos, ten unha
clara estampa de street fighter.
O frontal integra unha aerodi-
námica instrumentación cunha
efectiva óptica multireflectora
que incorpora dúas luces de
posición. A atractiva parte tra-
seira posúe un orixinal estilo
con escape de saída central e
dobre piloto.

A súa resposta ó gas é máis
que notable grazas ó seu motor
tetracilíndrico en liña herdado
directamente da formidable
GSXR 600, con sistema de ali-
mentación por inxección dixital
SDTV, que aporta unha respos-
ta lineal e suave, sobre todo a
baixo e medio réxime.

Cun chasis de dobre viga e
basculante en aliaxe de alumi-
nio, a GSR foi deseñada coida-
dosamente para adaptarse ó seu
gran motor. A forquilla diantei-
ra KYB con barras de 43 mm e
precarga de muelle axustable é
máis completa cas precedentes
e monoamortecedor traseiro

axustable en extensión e precar-
ga esta á altura do conxunto.

A GSR 600 está equipada
cunha completa instrumenta-
ción que inclúe: Un amplo tacó-
metro, conta quilómetros dixi-
tal, indicadores de marcha, tem-
peratura e nivel de combustible.

En resume a GSR ofrece
potencia máis que suficiente
para o uso diario e para calque-
ra ruta. A posición de pilotaxe é

boa e se aparecen unhas curvas,
podes tumbar con seguridade. A
confianza que ofrece é total e a
manexabilidade e tacto son
excelentes. Cabe destacar
tamén o seu silencio de marcha
e cambio altamente preciso.

Sen dúbida unha gran mon-
tura na súa clase. A Suzuki
GSR 600 está xa dispoñible no
seu concesionario por 7.299
euros.

Se hai unha
marca que
apostou polo
sector “naked” 
é sen dúbida
Suzuki. Coas
súas populares
Bandit leva
cautivando ós
entusiastas das
“street fighter”
dende hai máis
dunha década.

❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

Ray Mosquera
TEXTO E FOTOS

600
GSR

Pura dinamita
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D
eseñada por
Giugiaro, a carroza-
ría é completamente
nova. Creceu ata os
4,03 metros de lon-

go por 1,49 metros de alto. O seu
deseño é actual á par que efecti-
vo, dada a extraordinaria capaci-
dade interior do habitáculo, que
o fai perfectamente válido para 5
prazas.

A unidade que nos cedeu o
concesionario Noyastar era de
cor “Laranxa Caribbean Sólido”,
que provocou sorpresa e atrac-
ción a partes iguais. Por outra
banda, o interior tamén ten liñas
modernas e pinceladas de cor
laranxa que o fan moi atractivo e
xuvenil.

A calidade dos acabados é
moi boa e xa nada ten que enve-
xar ás mellores marcas do mer-
cado neste senso: a estética e o
tacto en xeral son moi consisten-
tes e a ausencia de ruídos é total.

Probámo-la versión de tres
portas equipada cun motor 1.9
Turbodiésel de 130 cabalos e
caixa de cambios de seis rela-
cións en acabado “Sport”, que
sorprende pola súa axilidade
tanto na cidade coma na estrada.
Nisto teñen moito que ver non só
a moderna inxección directa de
combustible, senón tamén as
elaboradas suspensións e as
lamias de 17 polgadas que equi-
paba a nosa unidade. De tódolos
xeitos, se algo nos sorprendeu na
proba dinámica, foron os freos
tanto pola súa capacidade de
retención coma pola resistencia

á fatiga. Ós seus mandos a sen-
sación é de control e seguridade
pola precisión e suavidade e por-
que se aprecia que o límite de
adherencia á estrada é moi alto.

Existen outras opcións
mecánicas: en turbodiésel co
mesmo motor 1.9 pero con 120
cabalos ou co motor 1.3 con 75
ou 90 cabalos, e en gasolina con
1.2 ou 1.4 litros de cilindrada e
65 ou 77 cabalos, respectiva-
mente. Todas elas son de con-
cepción moderna e os motores
turbodiésel incorporan inxec-
ción directa Multijet turbocom-
presor e intercambiador de calor.
Isto explica o grande aproveita-
mento que logran por cada litro
de combustible consumido. Os
consumos son moi reducidos; en
todo caso, e dependendo do
xenerosos que sexamos co acele-
rador e das condicións do tráfi-
co, sempre se moverán entre os
cinco e os nove litros de gasóleo
cada cen quilómetros percorri-
dos. Iso si, para consumir estes 9
litros, hai que ir absolutamente a
fondo, e dada a capacidade do
propulsor para gañar velocidade,
a maior preocupación xa non
van se-los consumos, senón os
radares da Dirección Xeral de
Tráfico.

Outro aspecto no que o novo
modelo supón un “punto e á
aparte” é no seu equipamento.

Xa dende a versión máis bási-
ca (Active) disponse de antirrou-
bo electrónico, elevalunas eléc-
tricos e peche centralizado das
portas, ordenador de viaxe, direc-
ción asistida eléctrica con
Dualdrive (máis suave na cida-
de), freos ABS con EBD, oito air-
bags, sistema antiincendio FPS...

A seguinte escala
(Dynamic), ademais do equipa-
mento do Active, incorpora
retrovisores eléctricos, apoio tra-
seiro partido, volante regulable
en altura e profundidade, luces
antinéboa...

Por último, os acabados
Emotion e Sport inclúen, entre
outras cousas, lamias de aliaxe,
climatizador automático bizona,
control electrónico de estabilida-
de (ESP)..., e deixan moi poucas
opcións a botar en falta en equi-
pamento ou seguridade.

Sen dúbida, supón un “punto
e á aparte” respecto ó seu ante-
cesor en case tódolos aspectos.
Augurámoslle un éxito de ven-
das polo seu equilibrio xeral e
pola forte aposta que a marca
Fiat demostra cunha relación
calidade/prezo moi interesante.

Luis Penido
TEXTO E FOTOS

“Grande” Punto  
Punto e á parte

Esta vez probámo-lo novo modelo que ven a substituír ó
Fiat Punto. Chámase Fiat “Grande” Punto e realmente

supérao en case tódolos aspectos, incluído o tamaño. De
feito Fiat comercializa o modelo Panda na categoría de
“utilitarios” e presenta este Grande Punto para pelexar

na categoría dos “compactos”.



O
tuning é a perso-
nalización dun
automóbil a través
de diferentes ele-
mentos (lamias,

aleróns, pinturas especiais).
Estes elementos fan que un
coche se vexa diferente do res-
to que circulan pola rúa, inclu-
so fai que se identifique con
dificultade entre modelos simi-
lares. Orixinouse en Europa,
máis precisamente en Alemaña,

onde na década dos ‘60 come-
zouse a darlle un toque máis
persoal ós automóbiles. 

A palabra Tuning provén do
idioma inglés (axuste/sintonía)
e utilízase para definir a acción
de modificar compoñentes
mecánicos e/ou electrónicos na
inxeniería motriz.

A filosofía do tuning parte

da idea de personalizar e dife-
renciar o vehículo do resto. De
ahí deriva o signif icado da
palabra “tuning”; neste caso,
sintonizar o vehículo cos gus-
tos de cada un e transformar o
coche para adaptalo a cómo
cada un o perciba, sinta e vexa.
Tunear un coche pode conver-
terse así nunha actividade tan
usual coma escoller o tipo de
vestiario ou a decoración do
fogar.

Agora ben, o Tuning pasou
de ser un hobby automobilísti-
co para ser considerado por
moitos coma o “arte” de mello-
rar o estado orixinal dun auto-
móbil a través do uso de partes
mecánicas e accesorios en
xeral, para así, obter maiores
prestacións e mellor rendemen-
to que o motor orixinal produ-
ce.

O Tuning como “pasatem-
po” non é unha febre masiva, se
non unha tendencia popular
que se propagou a nivel mun-
dial desde a invención mesma
do automóbil. É fácil presumir
que, coa invención do carro,
naceu a paixón mesma pola
velocidade e a única maneira
de lograr máis velocidade é
modificando os compoñentes
que a producen.

A cuna do Tuning foi
Europa (principalmente en
Alemaña, Italia e Gran
Bretaña) pero desde hai uns
cantos anos, xaponeses e esta-
dounidenses se puxeron na
cabeza desta afección. Unha
grande cantidade de revistas,
publicacións, páxinas web e
outros medios de comunica-
ción masiva, lograron que o
tuning logre alcance mundial.

Perfil do afeccionado
A media de idade dos afec-

cionados ó tuning sitúase entre
os 18 e os 30 anos, cun perfil
de clase media ou media-alta.
Sen embargo, existe tamén un
tipo de afeccionado ó tuning de
maior idade e nivel adquisitivo,
que prefire un tipo de tuning
máis discreto e sofisticado,
denominado styling.

Actualmente, tunear un
coche custa aproximadamente
uns 3.000 euros, coma mínimo.
Os cambios realizados poden ir
desde o equipo de música, ós
aleróns, pneumáticos, asentos
ou o motor; aínda que hai que
ter en conta que, se se desexa
poder circular co coche, todos
os elementos deben estar debi-
damente homologados para
superar a Inspección Técnica
de Vehículos (ITV).

TECNICA
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Féliz Doce
TEXTO

Introdución ó Tuning (I)                      

www.sprintmotor.com
para estar informado do

que acontece no mundo

do motor compostelán

visite a nosa páxina web

www.sprintmotor.com

SPRINT MOTOR

Que é iso doTTuunniinngg?
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D
esde que aparece-
ron os aleróns en
Rouen68, o des-
afío técnico tendé-
rono o lixeiriño

Lotus 72 creado entre a chen-
cha de Chapman e a man de
Maurice Philippe, e o Ferrari
312B de Mauro Forghieri. O B
víñalle da disposición das ban-
cadas de cilindros, opostos seis
a seis a 180º, o que é o mesmo,
motor `bóxer´. Forghieri chega
á conclusión de que a maneira
de baixar o centro de gravidade
é enfrontar os cilindros en pla-
no e sacar as trompetas de
admisión polos lados, que
como arquitectura de motor se
mantivo vixente ata os 6V tur-
bo dos primeiros anos 80. En
mans de Ickx e Regazzoni, este
Ferrari de 460 cabalos de forza
a 11.700 revolucións por minu-
to obtén catro vitorias, catro
poles e sete voltas rápidas,
maila segunda e terceira posi-
cións finais. Ata que apareceu
o 312T sufriu maltratos cariño-
sos de JackyIckx,
C l a y R e g a z z o n i ,
M a r i o A n d r e t t i ,
ArturoMerzario e Niki Lauda.
Encarnado coma o 312 era o
Lotus 72, que xa no apelido
anunciaba que ía dous anos por
diante. Os números do primei-
ro ano foron 6-3-1 en victorias,
poles e voltas rápidas, ata un
total de dezanove triunfos e
dous títulos desde Jarama70 a

Watkins Glen75, para daquela
xa de negro coas letras doura-
das de JPS (John Player
Special). Por fóra, introducía
un corte lineal na estética, cun
frontal afinado en forma de
cuña favorecido polo aloxa-
mento dos radiadores en dous
caixóns cadrados nos laterais
coa dupla misión de non condi-
cionaren a resistencia frontal e
mais aforrar en conductos de
refrixeración ata o motor; o
último elemento coa marca da
casa era o alerón triplano, radi-
calmente distinto ó uniplano de
Ferrari por diante do eixe pos-
terior. Oculto por paneis extra-
íbles de magnesio, montaba
freos inboard refrixerados por
dúas canalizacións, barras de
torsión, cambio Hewland e o
DFV de marras, nada máis ca
30 kg por encima do límite de
peso. Guiaron nel JochenRindt,
E m e r s o n F i t t i p a l d i ,
ReineWisell e RonniePeterson.

De máquinas e de homes
Nin o Mclaren-Honda MP4/4 nin MichaelSchumacher, auto e autor máis recoñecidos ó longo de 56 anos
de fórmula 1 en números estritamente, darán nunca estado á altura de individuos que tiraron para arriba

coma un carballo no medio dunha carballeira: Lotus 72 versus Ferrari 312B e Senna versus Prost.

Ramón Novo Folgueira
TEXTO

Rindt-Ickx, esto é:
Lotus-Ferrari

F
oi a imaxe do ano
1989. Os dous
MP4/5 parados no
atallo da chicane que
antecede a entrada

na meta de Suzuka. Prost bái-
xase e desenfunda o casco
mentres Senna permanece
atado e bracea para que o
arrepuxen. Como nunca antes
sucedera —no seu tempo
Fangio e Moss (Mercedes
1955), Lauda e Prost
(McLaren 1985) ou Mansell e
Piquet (Williams 1986 e
1987)—, os integrantes do
mellor equipo posible enfrón-
taronse de mala maneira, fóra
e dentro da pista, con piques,
rancores e resentimentos máis
propios de pícaros ca de
modelos de conducta que
xogan coa vida a trescentos
por hora.

Era a penúltima proba.
Quedando Senna de primeiro
ou de segundo podía atrasar a
solución do campionato ata
Adelaida. Cos coches todos

colocadiños na grella, Prost
corrixe os aleróns. O francés,
sempre intrigante, argállao a
última hora para non descu-
brirse e asegurarse de non dar
ideas. Non ben abre o semá-
foro, Alain sae mangado da
formación e distancia a
Ayrton con certa facilidade
mercé ó retoque nos aerofo-
lios para ganar velocidade de
punta nas rectas. Cos seus tro-
pezos polo medio durante os
momentos de cambiar as
rodas, non se perdían de vista.
Ayrton comprendeu a situa-
ción. Podía irlle rebaixando
tempo a Prost, porque o pro-
medio de velocidade, inferior
en recta pero superior en cur-
va, tíñao o brasileiro ó seu
favor; polo tanto, debía con-
formarse con ulirlle o rabo
nas zonas viradas onde non é
posible adiantar. Os catro
dupletes conseguidos ata
daquela polos coches de Ron
levábanse resolto sempre na
mesma orde: primeiro Senna,

segundo Prost. Para Senna, en
Suzuka non podía ser doutra
maneira, e el estaba alí para
reafirmalo, aínda que fora
pola brava. Volta 47, de 53.
Incapaz de ganarlle metros
nas rectas, Senna mete o foci-
ño xusto antes da maior frea-
da do circuíto con media roda
do interior pola herba. Ó
interferir na traxectoria de
Prost, tócanse. Saen arrastra-
dos un contra o outro de fron-
te ó atallo da chicane. Quedan
de par, varados ante as pacas
de palla. Prost báixase e des-
enfunda o casco ó pé do
coche en actitude eastwoodia-
na. Senna permanece atado
cismando nas consecuencias
daquela arroutada. Mentres
Prost continúa humillando a
pé firme, Senna bracea para
que o arrepuxen e busca con-
solo no que sabe facer, que é
guiar coches. Prende á carrei-
ra, fura por entre as pacas
coma se o comera o demo e
sae á pista. Aínda pasando
polos garaxes, non se lle esca-
pa a victoria.

Quedou descualificado.
As autoridades con potestade
para arbitrar no asunto non se
posicionaron sobre o inciden-
te en si, senón que alegaron
co argumento de o brasileiro
ter cortado a variante e non
facela polo seu sitio. Ayrton e
o seu entorno manifestáronse
moi doídos polo que lles soa-
ba a unha escusa hipócrita de
Balestre en persoa para darlle
un escarmento ó rival do seu
protexido, AlainProst.

Curtocircuíto

Lotus 72 SPRINT MOTOR
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A
Federación Galega
de Automobilismo
xa ten ultimados
os detalles do
habitual acto de

final da anterior temporada, e
no que se recompensa ós

mellores de tódalas modalida-
des das catro rodas autonómi-
cas. O acto, que terá como con-
dutor ó xefe do Servizo de
Deportes da Radio Galega,
Terio Carrera, terá lugar o vin-
deiro 4 de marzo no auditorio

municipal da vila pontevedresa
de Cambados. Falando de cele-
bracións, o subcampión de
ralis, José Martínez Barreiro,
tamén fixo o propio, que esta
vez tivo como esceario un
hotel estradense.

D
ende un certo tem-
po atrás existen xa
en Galicia dúas
novidosas empresas
que ofertan produ-

tos diversos para o mercado dos
ralis. Dunha banda “LDS”, que
posibilita o servizo de asistencia
nas probas do nacional de ralis
de asfalto. E por outra “SR
Competición” que pon en mans

dos interesados o aluguer dun
Fiat Punto 2RM no estatal de
terra. Os responsables das dúas
empresas inclúen certos servizos
complementarios que non están
na axenda dos preparadores
habituais. Máis información no
teléfono 696 448 450 ou nos
correos electrónicos LDSPORT
@mundo-r.com e srcompeti-
cion@mundo-r.com.

Miguel Cumbraos
TEXTO

M. CUMBRAOS e SPRINT MOTOR

A C T U A L I D A D E  D E P O R T I V A  G A L E G A

Punto final
O

c o n c -
e s i o -
n a r i o
Renau
lt en

P o n t e v e d r a
“Talleres Gestoso”
acolleu a entrega de
premios da Copa
Renault Clio de
Galicia. Dous pilo-

tos locais, César
Rodríguez Simal e
Roberto Torres aca-
daron as primeiras
prazas dunha oferta
promocional que de
momento non ten
continuidade, por
decisión da propia
marca, no galego de
ralis 2006.

Esta vez en Cambados

Novo proxecto
M. CUMBRAOS e SPRINT MOTOR

M. CUMBRAOS e SPRINT MOTOR



Sprint Motor: O pasado
ano rematou cunha nova marca
de vendas de turismos no noso
país, que aumentou un 0,8 por
cento respecto ó anterior exer-
cicio e con máis de un millón e
medio de matriculacións.
¿Que valoración se pode facer
destes resultados e, sobre
todo, podemos falar de risco
de recesión para o 2006?

Aranzazu Mur: Loxica-
mente valorámolo positiva-
mente. Hai que darse conta
de que estamos a falar dunha
nova marca na cifra das ven-
das. Un bo resultado para o
ano 2005. Para este ano nós
temos unha previsión dunha
pequena caída, cifrada nun 2
por cento. Isto non o podemos
cualificar como unha “rece-
sión” senón máis ben como
unha “moderación” desa ten-
dencia de crecemento dos
últimos meses. Uns anos,
estes pasados, que podemos
valorar como excelentes.

SM: Un aspecto importan-
te para os consumidores son
os prezos dos vehículos, ¿o
incremento das tarifas das
materias primas como o gas e
a electricidade na fabricación,
ó xa consabido do petróleo,
pode propiciar unha suba
importante dos prezos de ven-
da para este ano?

AM: Entendo que non, é
moi difícil que o incremento
das materias primas afecten ós
prezos nun contexto de compe-
titividade tan alto como o que
hai no noso país. O que si
podería verse prexudicado é a
conta de resultados das empre-
sas automobilísticas.

SM: ¿Que análise pode
facer da inminente entrada de
coches de fabricación chinesa
no mercado europeo?

AM: Está comezando unha
tímida entrada de automóbi-
les chineses no mercado euro-
peo, se ben polo de agora é
pouco relevante. Por iso de
momento non consideramos
que poida provocar un pro-
blema a curto prazo. Temos
que ter en conta que todos

estes vehículos terán que
cumpri-las esixencias medio-
naturais e de seguridade da
Unión Europea. Actualmente
están bastante afastados dos

estándar de calidade dos
turismos da competencia
como son os automóbiles
europeos ou os estadouniden-
ses.

Neste momento a compe-
tencia que máis nos debería
de preocupar é a procedente
dos países da Europa do
Leste.

ENTREVISTA
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Emilio Blanco
TEXTO

As vendas de automóbiles estiveron en contínua suba
dende hai dous anos. Unhas cifras optimistas que é
difícil, nun principio, seguir mantendo. Para analiza-lo
mercado, o antes e o despois, falamos cunha muller con
voz propia no mundo da automoción. A directora do
Departamento Económico da Asociación Nacional de
Fabricantes de Automóbiles (ANFAC), Aránzazu Mur
Pérez, comentóuno-lo presente e o futuro das vendas de
turismos.

SPRINT MOTOR

Incerteza para o 2006 despois da bonanza dos dous últimos anos 

As vendas de automóbiles 

na encrucillada
Está comezando
unha tímida
entrada de auto-
móbiles chineses
no mercado euro-
peo, se ben polo
de agora é pouco
relevante
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4
Tres anos des-
pois. A Escudería
Rías Baixas, des-
pois dunha parénte-
se de tres anos, retó-

ma-la organización do Rías
Baixas de clásicos, que terá
lugar o vindeiro mes de mar-
zo. As inscricións desta cita,
organizada ata agora pola

Escudería Galega de Clásicos
Deportivos, estarán abertas
ata o 10 do citado mes sendo
unha semana despois a proba.
Os participantes afrontarán
unha soa etapa, con saída e
remate en Samil (Vigo), un
alto entre seccións en
Mondariz e unha duración
total de nove horas e media.

3
Gas-Gas define os
seus equipos.
Como aconteceu coa
especialidade do
trial, a firma catalana

Gas-Gas concretou os seus
equipos para o Nacional de
Quads, composto dun total de
trece probas nas modalidades
Resistencia, Raids e Quad-
Cross. Deste xeito o francés
Jeremie Warnia e o catalán
Jordi Serra levarán as súas
cores, utilizando nas citadas
mangas, unha delas na locali-
dade pontevedresa de Lalín, as
GG Wild HP 450 de catro tem-
pos.

5
Outra vez. O piloto
francés Yvan Muller,
que este ano será ofi-
cial de Seat no
Mundial de Turis-

mos, levouse de novo o espec-
tacular Trofeo Andrós, disputa-
do sobre pistas de xeo e neve en
Andorra e Francia. Muller (Kia
Rio) foi acompañado no pódio
final por Prost (Toyota Corolla)
e Dayraut (BMW Serie 1). A
piloto andorrana Aurèlia Martí
rematou no posto vixésimo-
quinto, alternando para a oca-
sión un Fiat Stilo e un Opel
Astra Silhouette.

6
Definidos. O calen-
dario galego de auto-
mobilismo quedou
definido con peque-
nos retoques en rela-

ción ó esquema inicial. Sete
especialidades e setenta e catro
probas confórmano, entre os
meses de febreiro e decembro. O
máis numeroso é o de slálom,

con catorce citas e o máis curto
o de todoterreo, con só seis. Os
ralis, especialidade máis popu-
lar, terán un total de nove man-
gas, mentres que en montaña
haberá dez carreiras no campio-
nato e nove no trofeo.
Finalmente, karting e autocross
terán o mesmo número delas, é
dicir trece cada un.

Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

1
Clásico nestas
datas. O certame
portugués de ralis
ponse en marcha
os vindeiros días

24 e 25 cunha nova edición
do coñecido Casino da
Póvoa. A carreira que organi-
za Targa Clube, con puntua-
bilidade igualmente para o
certame rexional da zona
norte, terá o seu punto de saí-
da e chegada na localidade
costeira de Póvoa de Varzim,
onde se disputará unha espe-
cial urbana na noite do ven-
res. O sábado, día forte da
cita lusa, os participantes aco-
meterán un dobre paso polas
especiais de Salamonde-
Agra, Guilhofrey e Anisso,
ubicadas entre Vieira do
Minho e Póvoa de Lanhoso,
todas elas sobre terra.

2
Dúas de dúas. O
finés Marcus
Gronholm acadou en
Suecia a segunda
vitoria consecutiva

no mundial de ralis 2006. O
piloto de Ford aventaxou na
xeral final a Loeb en trinta
segundos, ocupando o
Mitsubishi Lancer de Carlsson
o terceiro posto. No que atinxe
a representación hispana, Pons
foi sétimo e Sordo decimosex-
to, pilotando ámbolos dous sen-
das unidades do Xsara WRC.
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San Marcos, 72
15890 - Santiago

Mantemento
integral do
automóbil

Tfno.: 981 585 531
Móvil: 646 531 942

Para unha mellor seguridade vial
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PREZOS DE COCHES NOVOS
f e b r e i r o  2 0 0 6

15

NESTA
P Á X I N A

ATOPARÁ OS

MELLORES

PREZOS DO

MERCADO DO

AUTOMÓBIL

Modelo Prezo

147 desde 14.840 €

156 CROSSW desde 31.300 €

159 desde 28.100 €

166 desde 27.830 €

GT desde 24.370 €

APV Motor
Avda. Rosalía de Castro (Milladoiro)

Teo - Santiago
Teléfono 981 53 40 57

▼

Revisa o estado
das pastillas dos
freos e os niveis
do motor antes
de iniciar unha

viaxe longa.

O consello da
semana



>> Exclusivos Vehículos de Flota <<

GETZ 1.5 CRDI  DIESELXACOBEO MOTOR, S.L.
GETZ 1.5 CRDI  GL  3P  82 CV FEBRERO05 KM 0 9.800 euros

MATRIX 1.5 CRDI  GLS  ABS  102  CV FEBRERO05 KM 0 12.600 euros

GETZ 1.1 GL 5 P  AA      63 CV FEBRERO05 KM 0 9.000 euros 

SANTA FE  2.0 CRDI 4X4  112  CV DICIEMBRE04 21.500 euros 

ACCENT 1.5  GLS 5P   102  CV 2004   9.000 euros 

GETZ 1.5 CRDI GLS  FULL  3P  82 CV 2004 10.500 euros

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

A ACTUALIDADE DO MOTOR 

Redacción e administración:
URBANIZACIÓN SAN SADURNIÑO, RÚA B, Nº 21

TEO (A CORUÑA).
Teléfono 981 801 458

Tódolos dereitos reservados. Esta publicación non pode ser reproducida ou
rexistrada por ningún medio mecánico ou electrónico sen o permiso previo, 

e por escrito, da Editorial.

Motores e cambios
O Alfa 159

Sportwagon conta cos
tres motores JTS da mar-
ca con dobre variador de
fase continuo (o 3.2 V6
Q4 24v de 260 CV, o 2.2
de 185 CV e o 1.9 de 160
CV) e os tres turbodiésel
Multijet (o 2.4 JTDm
20v de 200 CV, o 1.9
JTDm 16v de 150 CV e o
1.9 JTDm 8v de 120
CV). Ademais estará dis-
poñible posteriormente ó
lanzamento un propulsor
de gasolina 1.8 de 140
CV.

Estes motores están
combinados con novos
cambios manuais, de seis
marchas, caracterizados
por desprazamentos
reducidos, acoplamentos
precisos e cargas reduci-
das. Ademais, nalgunhas
versións estarán dispoñi-
bles cambios automáti-
cos e un cambio roboti-
zado Selespeed, todos
con seis velocidades.

Deseñado por
Giorgetto Giugiaro en
colaboración co
Centro Stile Alfa
Romeo, o 159
Sportwagon é un
automóbil compacto
como a berlina –a
lonxitude total (4.660
milímetros) é
exactamente a mesma-
e se caracteriza por
unha liña fluída que
corre sen vacilacións
dende o frontal ata a
parte traseira, cun
refinado xogo de luces
e sombras, alixera e dá
un maior empurre a
todo o automóbil (a
anchura é de 1.828
mm, a altura de 1.425
mm e a batalla mide
2.700 mm).

Redacción
SPRINT MOTOR

Beleza familiar
Alfa Romeo 159 Sportwagon


