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O
mes de xuño cam-
biou a tendencia nas
vendas de vehículos
en Galicia. Despois
de varios meses de

caídas, as matriculacións aumen-
taron en xuño un 7,3 por cento no
conxunto dos concesionarios
galegos.

En todo o Estado as vendas
seguen á baixa, pero xa menos ca
en meses anteriores. En concreto,
a caída das matriculacións no
conxunto de España achegouse
ao 16 por cento: unha porcentaxe
máis positiva ca o descenso que
se viña dando de arredor do cin-
cuenta por cento.

Os concesionarios galegos
venderon o mes pasado case

5.000 turismos e todoterreos. Iso
significa que as matriculacións
aumentaron un 7,3 por cento en
relación ao mesmo mes do 2008,
segundo os datos que achegaron
as patronais de fabricantes
ANFAC e de vendedores GAN-
VAM.

Trátase do primeiro mes en
moito tempo no que hai un incre-
mento das vendas, que crecen en
todas as provincias agás na de
Pontevedra. A que mellor se com-
portou foi a de Lugo, onde as
matriculacións se incrementaron
en xuño un 24 por cento. En
Ourense, a suba foi do 22 e
medio; e na Coruña, achegouse
ao nove. Pola contra, os concesio-
narios de Pontevedra acumularon

en xuño unha caída das vendas de
pouco máis do cinco por cento.

En definitiva, das sete autono-
mías en que subiron as matricula-
cións o mes pasado, Galicia foi a
sexta na que máis creceron.
Navarra, que foi a primeira comu-
nidade en poñer en marcha axu-
das directas á compra, segue lide-
rando os incrementos.

Malia que xuño marca o pri-
meiro mes de tendencia positiva,
nos seis primeiros meses do ano
vendéronse en Galicia 23.600
vehículos, case un 22 por cento
menos respecto ao primeiro
semestre do ano pasado.

Por marcas, Renault liderou
as vendas o mes pasado en
Galicia. Grazas, especialmente,

ás matriculacións do Megane. Os
concesionarios galegos de
Renault comercializaron en xuño
585 vehículos. A pouca distancia
quedaron as vendas de Peugeot,
con 571 automóbiles; e Seat, con

535 unidades. Os establecemen-
tos de Citroën e Ford na nosa
comunidade matricularon máis de
catrocentos coches e os concesio-
narios da Opel, máis de trescen-
tos.
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In forme de vendas  de xuño

Xuño mostrou uns indicios positivos nas
vendas para o sector do automóbil no noso país
que facía moitos meses que non tiñan datos así
de optimistas. Recentemente, creouse a
Asociación de Concesionarios de Galicia co
ánimo de xuntar os distintos representantes das
marcas na nosa comunidade para deseñar plans
futuros e ter un punto de encontro profesional
que se prevé moi interesante.
O mes pasado foi un punto de inflexión
positivo para o mercado automobilístico. Saro
Posse, secretario xeral desta nova asociación e
xerente do concesionario APV Motor de
Santiago de Compostela, así nolo confirmou.

Emilio Blanco: Este cambio positivo nas vendas de
automóbiles responde a un motivo estacional ou a novo
Plan2000E, manterase esta tendencia?

Saro Posse: Súmanse as dúas cousas, tendo en conta
que o mes de xuño foi sempre un bo período para as ven-
das e que o arrinque do Plan2000E produciu efectos posi-
tivos que tiñamos claro dende os concesionarios.
Pensamos que a tendendia positiva se pode manter no que
queda de ano.

E.B.: Queda claro que a clave da repunta está no
novo plan?

S.P.: Sen ningunha dúbida. Foi a partir do mes de xuño
cando se reactivaron as vendas claramente. Era necesario
ter un Prever actualizado, tal e como demandaba o noso
colectivo.

E.B.: Que prevén para os meses de verán?
S.P.: Somos prudentes, agardamos que, como mínimo,

se manteñan as vendas ou que se reactiven algo máis.
Sería moi positivo tanto para o sector como para a econo-
mía nacional pois, temos que lembrar, que son moitos os
postos de traballo que dependen do sector do motor.

E.B.: Cal é a achega económica do Goberno para o
Plan2000E?

S.P.: A proposta de axuda da Administración está ao
redor dos cen millóns de euros. Unha cantidade que pre-
visiblemente se esgotaría antes de rematar o ano. Por iso
moitos usuarios están adiantando a súa decisión de cam-
biar o vehículo. Dende a nosa asociación avogamos por
ampliar este orzamento inicial e por axilizarlles os pagos
aos concesionarios, pois o proceso de pagamento está moi
atrasado.

E.B.: Este retraso nos pagos do Plan2000E por par-
te da Administración que repercusións pode ter?

S.P.: É un momento crítico para os concesionarios. De
continuar así as cousas de cada 100 concesionarios 30
poderían chegar a pechar. O atraso nos pagamentos das
axudas debilítanos financeiramente aínda máis.

E.B.: Como agardan que remate o ano de manterse
as cousas así?

S.P.: Coido que se logramos parar as perdas que tiña-
mos ata agora o panorama estaría ben. Nós temos moitas
cargas tanto a nivel de traballadores como de gastos fixos
e financeiros. Son moitas as familias que dependen de
como evolucionen as vendas de coches este ano.
Agardamos que a situación empece a repuntar un pouco.
As axudas da Administración e as ofertas das marcas
están sendo moi ben recibidas polo mercado.

Texto: Emilio Blanco

O mercado do automóbi l

Saro Posse, secretario xeral da
Asociación de Concesionarios de Galicia

Lugo foi a provincia cos
mellores resultados
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O
ministro de
Industria, Miguel
Sebastián, acaba
de anunciar aos
catro ventos

unhas axudas para a compra
dun vehículo eléctrico, dando
a impresión que con esta
medida ecolóxica remataban
todos os males da industria
automobilística deste país e
que o futuro acababa de che-
gar.

Concretamente o ministro
comunicou que o Goberno vai
establecer un programa de
axudas de oito millóns de
euros para incentivar a compra
do vehículo eléctrico no noso
país. A dotación económica,
que forma parte do Plan
Movele ou Mobilidade
Eléctrica 2009-1010, distri-
buirase en subvencións direc-
tas ás persoas ou empresas que
adquiran un modelo eléctrico e
poderá chegar ata o 20 por
cento do prezo sen impostos.
Os topes máximos varían
segundo o tipo de vehículo.
Así, os compradores de moto-
cicletas eléctricas poderán
recibir entre 750 e 1.200
euros; os de automóbiles,

entre 5.000 e 7.000, e os de
microbuses ou vehículos
industriais poderán chegar ata
20.000.

Visto así podería parecer
un plan abocado irremediable-
mente ao éxito, sobre todo se o
comparamos coas axudas eco-
nómicas do Plan2000E. Onde
está o truco? Pois no elevado
prezo dos vehículos eléctricos.
Por exemplo: un Fiat 500 eléc-
trico custa 49.300 euros sen
IVE, case seis veces máis ca a
versión base de gasolina, iso
si, ten unha axuda de 7.000
euros. Se a isto lle sumamos
que os vehículos eléctricos
teñen unha autonomía de ao
redor de 140 quilómetros,
estes quedan restrinxidos a un
uso exclusivamente urbano.
Todo un luxo.

Outro dos atrancos cos que
se encontrarán os posuidores
destes vehículos son as incom-
patibilidades, pois polo
momento non hai unha estan-
darización das pezas. Algo
parecido ao que ocorre cos
móbiles, que despois de tantos
anos cada marca ten o seu pro-
pio conector para recargalos.
Se os fabricantes dos teléfonos

aínda non se puxeron de acor-
do para ter as conexións
comúns despois de tantos
anos, canto tardarán en poñer-
se de acordo os produtores de
automóbiles?

A realidade é que mentres
o ministro opta pola “electrifi-
cación total” os fabricantes
triunfan con fórmulas mixtas
como os híbridos (dous moto-
res, un de gasolina e outro
eléctrico). Moitas marcas
como o xigante xaponés
Toyota ou o seu compatriota
Honda triunfan no mercado
con modelos como o Prius e o
Insight, respectivamente. O
primeiro deles a través da súa
marca de luxo, Lexus, está
incorporando estas motoriza-
cións en toda a súa gama, un
triunfo da motorización híbri-
da na gama alta.

Os fabricantes europeos,
como o Grupo PSA ou
Volkswagen, tamén seguen
esta liña de traballo e están
desenvolvendo modelos con
motorizacións híbridas. Estes
teñen un menor consumo –son
menos contaminantes- e un
maior confort con respecto aos
que só utilizan un propulsor de

combustión.
A realidade actual está en

buscar alternativas reais, a
exclusivamente eléctrica pare-
ce que non é, como o sistema
Stop & Start, utilizar materiais
menos pesados para construír
os coches ou motores con
menor consumo. Sumando
todas estas “realidades técni-
cas” e potenciando a compra
dos vehículos máis eficientes
que ofrece o mercado obteria-
mos mellores resultados.

Os expertos calculan que o
automóbil eléctrico empezará
a ser competitivo, como moi
pronto, dentro de 10 anos. Ata
que punto os consumidores
están dispostos a pagar un
sobreprezo e a soportar uns
inconvenientes, respecto aos
coches con motor de combus-
tión, por ser ecolóxicos?
Estamos convencidos de que o
momento do vehículo eléctri-
co non é precisamente este. O
ministro debería poñer os pés
no chan e apostar por outras
políticas. Como lle pediron,
insistentemente, os fabricantes
as axudas directas eran a solu-
ción a curto prazo. O resto son
fogos de artificio... eléctricos.
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D. Tráfico e D. Prudencio
Don Prudencio: As luces son un dos elementos máis imprescindibles dos vehículos, sen elas non poderiamos conducir pola noite ou con
malas condicións atmosféricas.

Don Tráfico: As luces teñen unha dobre misión: ver e ser visto de noite, ou cando os fenómenos atmosféricos (néboa, auga, neve…) difi-
cultan a visibilidade.

Don Prudencio: De que factores depende a nosa visibilidade?

Don Tráfico: A visibilidade depende da limpeza dos cristais (os restos de
insectos, lama ou po producen un efecto de opacidade) e de que o estado
das ópticas sexa óptimo.

Don Prudencio: A regulación dos faros tamén é importante, non si?

Don Tráfico: É oportuno realizala para evitar que nos cegue a luz,
sobre todo se cargamos o vehículo e modificamos a altura da parte
dianteira. Temos que engadir, nestes consellos, a obrigatoriedade de
levar un xogo de lámpadas de reposto que cubra calquera urxencia
(agás se o automóbil achega lámpadas de xenon). Sinalar que as devan-
ditas lámpadas de xenon levan un sistema de autorregulación.

V
o l k s w a g e n
V e h í c u l o s
Comerciais comu-
nica que vén de
fabricar a unidade 1

millón do seu modelo T5, na
factoría de Hannover. O mode-
lo protagonista é unha
Transporter 1.9 TDI de 85 cv,
de cor vermella tornada.

Informar que a produción
da T5 comezou en marzo de
2003 e converteuse no número
un dentro do seu segmento no
referente a novas matricula-
cións en Europa e Alemaña.

No pasado ano Volkswagen
Vehículos Comerciais fixo
entrega duns 178.000 T5 a
clientes. Sinalar que, sen contar
Alemaña, os mercados máis
importantes dentro de Europa
están en Gran Bretaña,
Holanda e Austria.

Co gallo de salientar a liga-
zón que une a localización da
produción e a rexión de
Hannover, Volkswagen outor-
gará (con motivo desta conme-
moración) unha T5 Caravelle a
unha familia a través da campa-
ña Un corazón para os nenos.

O
17 de xuño anunciá-
base a listaxe dos
gañadores do certa-
me British
Insurance Car

Security Awards’2009. Nesta
cuarta celebración, o
Departamento de Investigación de
Aseguradoras de Autos do Centro
Thatcham (Londres) volveu a
establecer os estándares de protec-
ción contra roubo e foi a encarga-
da de puntuar aos vehículos con
estrelas conforme a unha escala
coñecida como Escalafón de
Seguridade de Vehículos Novos.
Así mesmo, as categorías, crite-
rios de selección e metodoloxía
dos premios fican baixo o abeiro

das empresas aseguradoras de
automóbiles do Reino Unido, o
Departamento de Transporte e
diversas entidades vinculadas coa
seguridade.

O que se persegue neste con-
curso é ir á procura da seguridade
do vehículo pensando sempre na
protección do mesmo fronte a
posibles roubos.

É a quenda de falar dos vence-
dores, Audi volveu situarse no
cumio por cuarta vez consecutiva.
Máis polo miúdo, a marca dos
catro aros resultou gañadora en
diversas categorías: de xeito indi-
vidual no apartado de SUV com-
pactos co Audi Q5, na sección
Automóbiles Compactos

Executivos co Audi A4, no aparta-
do de Automóbiles Convertibles
co Audi A5 Cabriolet e nos
Automóbiles de Altas Prestacións
co Audi S8.

Alén destes premios, a casa
xermana fíxose tamén con diver-
sos galardóns en torno a outras
categorías, así: no apartado de
Limusinas de Luxo obtivo un 2º
posto co Audi A8, a mesma sorte
foi para o Audi Q7 nos SUV gran-
des e o Audi TT Roadster nos
Automóbiles Convertibles. En ter-
ceiro posto quedaron o Audi A3
(Automóbiles Familiares
Compactos), o Audi A6 (Autos
Executivos) e o Audi A3 Cabrio
(Autos Convertibles). 

Audi vence nos premios
de seguridade de

ThatchamVolkswagen T5, 
número 1 millón 
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BREVES

• Skoda iniciou a produción dun
novo motor 1.2 HTP na planta de
Mladá Boleslav. A actualización
deste propulsor inclúe un gran
número de medidas aínda que a
máis importante foi a substitu-
ción da antiga cadea de distribu-
ción por unha correa dentada.
Ademais, reduciuse o peso do
cegoñal. Estas adaptacións foron
aplicadas ás dúas versións deste
motor, de dous e catro válvulas.
O novo motor de 3 cilindros será
usado en diversos vehículos do
Grupo Volkswagen.

• Pensando no verán, Kia
Motors Iberia quere facilitar aos
seus clientes as operacións de
mantemento dos vehículos. Para
iso ofrece ata o 30 de setembro
un 15% de desconto en pezas e
man de obra a todos os usuarios
da marca para revisións de man-
temento, filtros, pastillas e discos
de freos, escobillas e baterías.
Tamén se ofrece unha idéntica
rebaixa en accesorios funcionais
para o verán. Na páxina
www.tentukiaaldia.es recóllese
toda a información.

• Renault-Nissan e EDF anun-
ciaron que poñerán 100 vehícu-
los eléctricos a disposición dos
usuarios en Francia a mediados
de 2010, como ensaio para o seu
lanzamento comercial en 2011.
Este centenar de automóbiles
eléctricos serán berlinas e utilita-
rios lixeiros, que poderán ser tes-
tados a partir de setembro do vin-
deiro ano por particulares, profe-
sionais e empregados.

• As axudas á compra de ciclo-
motores e motocicletas do Plan
Moto E, aprobadas polo Consello
de Ministros son satisfactorias
por impulsar a un sector "contra
as cordas", pero as contías eco-
nómicas aprobadas considéranse
insuficientes. O presidente de
Ganvam, Juan Antonio Sánchez,
dixo que "por fin fíxose algo en
beneficio do sector das dúas
rodas, aínda que no límite do
tempo, porque tivese sido mellor
aprobar este plan antes e non
agardar ata a mellor tempada
estacional do sector".

• Seat celebrou recentemente o
acto de colocación da "primeira
pedra" do novo taller de
Chapistería da fábrica de
Martorell que acollerá, a partir de
2011, a produción do novo Audi
Q3. A nave, que estará dispoñible
para aloxar as instalacións produ-
tivas en febreiro de 2010, estará
equipada con preto de 300
robots, converténdose nun dos
talleres destas características
máis modernos do mundo.

L
exus -a marca de luxo
pertencente a Toyota-
abre o ceo do mercado
co seu novo IS 250C, un
convertible dotado dun

motor de gasolina V6 de inxec-
ción directa de 2,5 litros e 208 cv
DIN axustado a unha transmisión
automática de 6 velocidades con

control secuencial e manexo por
levas no volante.

O Lexus IS 250C é quen de
acelerar de 0 a 100 km/h en 9,0
segundos cunha velocidade
máxima de 210 km/h, un consu-
mo de 9,3 l/100 km en ciclo de
condución mixto e un nivel de
emisións de CO2 de 219 g/km.

O deseño do IS 250 C herda
da berlina IS varios detalles
coma o capó, os faros e os tirado-
res das portas, o resto da carroza-
ría viuse reformada para ir en
sintonía co teito de aluminio de
tres pezas do cabriolet. Cómpre
sinalar que estamos perante o tei-
to máis rápido do mundo: abre e

pecha en só 20 segundos.
Así mesmo, grazas ao com-

pacto do pregado deste teito, este
Lexus conta co maleteiro máis
amplo dentro do seu segmento,
un maior acceso aos asentos tra-
seiros mediante o manexo dun só
toque e gran espazo traseiro para
os ocupantes.

No interior do novo IS 250C
atopamos unha instrumentación
revisada que aumenta a visibili-
dade na condución descuberta,
para isto aumentouse o contraste
dos LED e reduciuse a transmisi-
vidade do vidro.

En canto a equipamento,
salientan: o sistema de control
electrónico de climatización
(configurado para a condución
co teito recollido), o mecanismo
de son Premium de serie (8 alto-
falantes e 246 vatios) ou o siste-
ma de son envolvente Premium
(12 altofalantes Mark
Levinson®), ámbolos dous con-
figurados de xeito diferente
segundo a posición do teito.

Prezos do Lexus IS 250C: a
versión Luxury custa 54.000€
(opción Navegador: 3.000 €) e a
versión President custa 62.500 €
(opción ACC e Precrash: 3.600
€).

V
olkswagen amplía a
súa gama Tiguan cun-
ha face máis deporti-
va, o R-Line. O novo
modelo estará dispo-

ñible cunhas motorizacións TSI e
TDI Common Rail axustados a
unha eficiente tracción 4Motion
de serie, que irá desde os 140 até
os 200 cv, contará tamén cunha

caixa de cambios manual ou trip-
tonic, suspensión deportiva, siste-
mas electrónicos de axuda á con-
dución, etc.

Do aspecto exterior do R-Line
hai que subliñar varios elementos
(de serie): a grella frontal croma-
da de dobre lama, as pinas de 19
polgadas Omanyt, o parachoques
dianteiro e traseiro de nova factu-

ra, un pequeno spoiler traseiro, as
placas identificativas laterais, os
pasos de roda ensanchados e os
laterais das portas na cor da carro-
zaría con cintas laterais cromadas.

Así mesmo, no interior do
Tiguan R-Line hai que sinalar
varias das características distinti-
vas do mesmo: pedais cromados
específicos R-Line, volante

deportivo multifunción, asentos
deportivos en tea tipo Monte
Carlo.

Volkswagen non se pon freo
en canto a equipamento, de xeito
opcional poderase optar a: siste-
mas de radio navegación RNS 310
e 510 con pantalla táctil, o asisten-
te de aparcamento Park Assist ou
o teito panorámico, entre outros.

Tiguan R-Line, a liña máis
deportiva de Volkswagen 

Lexus IS 250C: 
un aire exquisito



V
olkswagen vén de
anunciar que en
setembro sairá ao
mercado o novo Polo,
varias serán as motori-

zacións dispoñibles neste modelo:

a opción gasolina MPI de 70 e 85
cv ou a opción diésel TDI
Common Rail 1.6 de 75, 90 ou
105 cv. Tamén haberá lugar para
as novidades neste modelo, entre
elas salienta a caixa de cambios de
dobre embrague DSG de 7 veloci-
dades coa posibilidade de ser
combinada cos motores 1.4 MPI
de 85 cv e o 1.6 TDI CR de 90 cv.

Dous son os acabados a esco-
ller no novo Polo: o Advance e o
Sport. Sexa cal for a escolla que
se faga, multitude de elementos
estarán presentes no seu equipa-
mento, entre eles: ESP, ABS, 6

airbags, luces de día, asistente de
arranque en pendentes, aire acon-
dicionado Climalic, dirección
asistida electrohidráulica, retrovi-
sores exteriores térmicos con
axuste eléctrico, radio CD RCD
210 con función de reprodución
MP3, etc.

O acabado Sport engade máis
extras ao seu equipamento: pinas
de aliaxe Riverside de 15 polga-
das, faros anti néboa con luz está-
tica de xiro, volante de 3 radios en
coiro, asentos dianteiros deporti-
vos, repousa brazos central dian-
teiro, control de presión de pneu-

máticos ou display multifunción
con computadora de a bordo.

Se isto non fora abondo, para
os clientes máis esixentes
Volkswagen amplía a oferta con
variados elementos opcionais no

equipamento do Polo.
Os prezos do novo Polo irán

desde os 12.970 euros do Advance
1.2 70 cv (manual) até os 17.300
euros do Sport 1.6 TDI CR 105 cv
(manual).

B
aixo a dirección do
xefe de Deseño de Kia,
Peter Schreyer, o novo
Kia cee’d mostra na
súa calandra a última

versión da “firma” da compañía,
unha evolución do ADN do des-

eño da marca. O modelo máis
vendido de Kia en Europa, o cee-
’d, exhibirá a súa nova imaxe no
vindeiro Salón de Francfort, que
empeza a mediados de setembro,
tanto para a versión de 5 portas,
como para o wagon e o coupé.
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O
25 de xuño tivo
lugar a apertura de
portas das novas
instalacións de
Breogán Motor. O

lugar no que se atopa o centro
recentemente estreado é o
Polígono da Gándara (Narón).
As instalacións abranguen máis
de 6.500 m2 esparexidos en tres

andares, dos cales: 1.000 m2
están dedicados a exposición,
1.800 m2 encamiñados a obra-
doiros, os almacéns ocupan
1.700 m2, a exposición de V.O.
industriais ten 1.000 m2 e outra
parte está dirixida ás activida-
des de chapa e pintura con
1.000 m2.

Foron máis de 500 persoas

ás que acudiron á devandita
inauguración, entre elas estaba
D. José Ramón Ferreiro (xeren-
te de Breogán Motor), D. Javier
Mencos (director xeral de
Toyota Finacial Services), D.
Enrique Centeno (representante
de Toyota España e director de
postvenda), D. Ángel Abelardo
Tahoces (director xeral de

Industria, Enerxía e Minas), e
D. José Manuel Blanco Suárez
(alcalde de Narón).

No evento tamén houbo
lugar para sorpresas, os asisten-
tes puideron descubrir –en pri-
micia- a terceira xeración do
Toyota Prius, primeiro vehículo
híbrido que chegaba ao merca-
do hai 12 anos.

• A Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestruturas licitou, a través
do DOG o proxecto de obra de
mellora da seguridade viaria na
estrada AC-841, no treito entre
O Castiñeiriño e Os Tilos, no
que o Goberno galego investirá
máis de 1,5 millóns de euros,
cifra a que hai que engadir o
orzamento relativo ás expropia-
cións. Así, a consellería que
dirixe Agustín Hernández inves-
tirá 2 millóns de euros.

• O tramo obxecto da actua-
ción ten unha lonxitude de 1,4
quilómetros. A mellora consisti-
rá esencialmente no ensanche
da plataforma para crear carrís
centrais de saída e incorpora-
ción, e carrís laterais de acelera-
ción e deceleración, co obxecto
de acondicionar as intersec-
cións.

• Os condutores españoles
no realizan un mantemento ade-
cuado dos compoñentes básicos
de seguridade dos seus vehícu-
los, como poden ser os pneumá-
ticos, os amortecedores ou os
freos, segundo a cadea de man-
temento integral do automóbil
Midas.

• O Piaggio MP3 Hybrid será
dende setembro o primeiro sco-
oter híbrido enchufable mundial
e abrirá tanto un novo mercado
como unha nova fronte tecnoló-
xica na industria das dúas rodas
que lidera este primeiro fabri-
cante europeo de motos, trici-
clos e vehículos comerciais
lixeiros, eléctricos incluídos.

• Volvo chamou a revisión a
8.500 vehículos "ecolóxicos"
tras descubrirse un fallo de
construción no depósito. A
medida afecta aos modelos
Volvo V 70 2,0 flexifuel e Volvo
S80 2,0 flexifuel, construídos
entre novembro de 2007 e
setembro de 2008.

Fernando Alonso leva
a F1 a Oviedo

Breogán Motor, tamén en Narón

Kia muestra nueva imagen
para la gama cee’d
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V
olkswagen vén de
anunciar que en
setembro sairá ao
mercado o novo Polo,
varias serán as moto-

rizacións dispoñibles neste mode-

lo: a opción gasolina MPI de 70 e
85 cv ou a opción diésel TDI
Common Rail 1.6 de 75, 90 ou
105 cv. Tamén haberá lugar para
as novidades neste modelo, entre
elas salienta a caixa de cambios

de dobre embrague DSG de 7
velocidades coa posibilidade de
ser combinada cos motores 1.4
MPI de 85 cv e o 1.6 TDI CR de
90 cv.

Dous son os acabados a esco-

ller no novo Polo: o Advance e o
Sport. Sexa cal for a escolla que
se faga, multitude de elementos
estarán presentes no seu equipa-
mento, entre eles: ESP, ABS, 6
airbags, luces de día, asistente de

arranque en pendentes, aire acon-
dicionado Climalic, dirección
asistida electrohidráulica, retrovi-
sores exteriores térmicos con
axuste eléctrico, radio CD RCD
210 con función de reprodución
MP3, etc.

O acabado Sport engade máis
extras ao seu equipamento: pinas
de aliaxe Riverside de 15 polga-
das, faros anti néboa con luz está-
tica de xiro, volante de 3 radios en
coiro, asentos dianteiros deporti-
vos, repousa brazos central dian-
teiro, control de presión de pneu-
máticos ou display multifunción
con computadora de a bordo.

Se isto non fora abondo, para
os clientes máis esixentes
Volkswagen amplía a oferta con
variados elementos opcionais no
equipamento do Polo.

Os prezos do novo Polo irán
desde os 12.970 euros do
Advance 1.2 70 cv (manual) até
os 17.300 euros do Sport 1.6 TDI
CR 105 cv (manual).

Nova viraxe para o Polo



NOVAS       
x u l l o  2 0 0 98

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

• Hella lanzou ao mercado unha
nova liña de iluminación desen-
volvida exclusivamente para o
seu uso en vehículos todoterreo
denominados Luminator-Xenon,
destacan pola súa robustez e
reducido consumo de enerxía. O
Luminator-Xenon integra a uni-
dade electrónica de xenon na
carcasa do faro, o que facilita a
súa montaxe.

• A compañía alemá de venda
'online' de pneumáticos
Delticom, que finalizou 2008
cunha facturación de 259
millóns de euros, espera incre-
mentar un 10% os seus ingresos
no exercicio 2009, a pesar de que
no primeiro semestre do ano o
sector europeo do pneumático
viuse impactado "negativamen-
te" polos plans de cambios de
vehículos, indicou o grupo.

• BMW completou a gama dos
seus modelos todoterreo X coa
introdución do novo X1, como o
seu vehículo 4x4 de menor tama-
ño e que abre un novo segmento
de mercado para a marca. O X1
comercializarase cun motor de
gasolina de 3.0 litros e 258 cv,
que permite ao coche alcanzar
unha velocidade máxima de 205
km/h. A gama diésel estará for-
mada por tres propulsores con
potencias de 143, 177 e 204
cabalos.

• Uns 600.000 vehículos circu-
lan sen seguro polas estradas
españolas, segundo as estima-
cións do director xeral do
Consorcio de Compensación de
Seguros (CCS), Ignacio
Machetti. Por outra banda, o
director xeral do CCS subliñou
que o parque automobilístico
rexistra unha sinestralidade cada
vez menor.

R
enault fixou data
para o lanzamento da
nova versión All
Road da Kangoo
Combi, o día 15 de

xuño chegaba á rede de conce-
sionarios este todo terreo 4x4
encamiñado a un uso mixto: ben
para o lecer, ben para o traballo.

A devandita versión trae de
seu o equipamento Dynamique,
que achega pinas de aluminio de
16 polgadas, suspensións realza-
das, faros anti néboa, cristais
sobretintados, barras de teito
satinadas, retrovisores coa cor da
carrozaría ou proteccións exte-
riores específicas todo camiño.

De falarmos do equipo de
serie do novo Kangoo Combi,
este modelo ofrece diversos ele-
mentos, entre eles: radio CD
MP3 con mando no volante e
pantalla independente, climati-
zador regulable, regulador/limi-
tador de velocidade, computador
de a bordo, prendido de luces,

limpa parabrisas automático,
etc.

Xa no interior, atopamos un
módulo central porta obxectos
en tea con repousa cóbados,
unha tapizaría específica, volan-

te de coiro, bandexas coma as do
avión, triplo compartimento
superior no teito ou toma trasei-
ra de accesorios.

O motor do Kangoo Combi
Dynamique All Road é un diésel

common rail dCi 105 cv. A apos-
ta Renault chega ao mercado cun
prezo de 18.447 euros, no caso
de particulares, e de 16.700
euros, no caso de empresas ou
autónomos.

Kangoo Combi All Road,
xa no mercado

O
pel porá no mercado
a versión Sports
Tourer do seu
Insignia ecoFLEX,
será no vindeiro

outono. O modelo da casa xerma-
na virá axustado de serie a unha
caixa de cambios manual de 6
velocidades, unha serie de mello-
ras aerodinámicas e pneumáticos

Michelin 225/55 R 17 de baixa
resistencia á rodadura.

O Sports Tourer virá cunha
motorización 2.0 CDTDI con
Clean Tech System e unha poten-
cia de 160 cv, isto permitiralle
acadar unha velocidade máxima
de 215 km/h acelerando de 0 a
100 km/h en 9,9 segundos.

É de salientar o consumo des-

te vehículo ecolóxico: en ciclo
combinado só 5,3 litros de gasó-
leo cada 100 km cunhas emisións
de tan só 139 g de CO2/km,
achegando unha capacidade de
carga de até 1.530 litros.

A xeito de anécdota –e segun-
do a opinión mesma dos xorna-
listas europeos que probaron o
Insignia ecoFLEX- confirmar

que as cifras oficiais de consumo
son certas.

Dicir que os interesad@s no
Opel Insignia ecoFLEX Sports
Tourer poden xa facer o seu pedi-
do. O prezo vai desde os 28.550
euros -acabado Edition- até os
30.550 euros –acabado Cosmo-
coa opción de poder acollerse ao
Plan 2000E.

Opel Insignia
ecoFLEX, agora
Sports Tourer
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M Y  N E X T  W E E K

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

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

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

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

APV MOTOR
C/ Isaac Peral, 4
Polígono del Tambre 
Telf.: 981 53 40 57
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BREVES

• O parque automobilístico chi-
nés alcanzou os 176,5 millóns de
vehículos a motor a finais de
xuño, cando un 14 por cento da
poboación chinesa era posuidor
dunha licenza para conducir vehí-
culos. O Ministerio de Seguridade
Pública non especificou a porcen-
taxe de coches nesta cifra total,
que inclúe automóbiles, motoci-
cletas, tractores, camións e outros
vehículos a motor.

• Investigadores da Uni -
versidade Politécnica de Valencia
(UPV) participan no desenvolve-
mento dun sistema que produce
frío para o aire acondicionado dos
vehículos a partir da calor do
motor. Este novo sistema permiti-
rá un aforro de combustible, e por
tanto de emisións de CO2, así
como a redución do impacto
ambiental que supón utilizar auga
como fluído refrixerante, e non os
refrixerantes contaminantes que
se utilizan na actualidade.

• A terceira xeración do mode-
lo híbrido de Toyota, o Prius foi o
automóbil máis vendido en
Xapón con 22.292 unidades,en
xuño pasado. O novo Prius, eléc-
trico e cun motor de gasolina de
2,4 litros, púxose á venda cun pre-
zo inicial de 15.981 euros, 2.339
euros menos que a segunda xera-
ción deste modelo.

• Volkswagen consegue o pre-
mio "International Engine of the
Year" co seu motor 1.4 TSI.
Ademais, este mesmo propulsor
recibiu as distincións "Best Green
Engine 2009" e "Best Engine" na
categoría de motores de 1.0 a 1.4
litros.

• Mini lanzará o próximo mes de
setembro no noso país o seu novo
modelo One D, que nace como
unha versión básica diésel. Este
vehículo monta un propulsor
baseado no motor de 1.6 litros con
turbocompresor e inxección direc-
ta que monta o Mini Cooper D. O
One D terá unha mecánica de 1.6
litros e 90 cabalos.

S
eat quere facer finca-
pé no eido deportivo,
para este cometido
conta con tres Ibiza
estrela: o CUPRA, o

FR e o a última incorporación
que se agocha baixo o nome de
Bocanegra, coincidindo co 25
aniversario desde a súa chegada
ao mercado.

Se falamos de novidades,
nesta nova daremos conta da
estrea do sistema Common Rail
na oferta Ibiza, o devandito
mecanismo virá axustado ao
motor 1.6 TDI de 90 cv.
Paseniño iranse introducindo
tamén as mecánicas por conduto

común, que se traducirán nunha
mellora no rendemento do
motor e nunha diminución dos
niveis de sonoridade, consumos
e emisións.

Poderiamos definir a estes
tres modelos Ibiza unificando
aquilo no que coinciden,  que
teñen en común o Bocanegra, o
FR e o CUPRA? A resposta é
que os 3 vehículos vehículos
usan o motor 1.4 TSI con dobre
sobre alimentación de 150 e 180
cv, os 3 posúen cambio secuen-
cial DSG de 7 velocidades con
levas no volante e inclúen o sis-
tema  autoblocante electrónico
XDS.

S
uzuki aumenta a saga
das Bandit, desta volta,
a nova creación vén
baixo o nome de
Bandit 650 2009, unha

moto de cilindrada media.
Dinnos que Bandit é unha

verba que non existe nos diciona-
rios mais que é unha verba de
significado coñecido en todo o
mundo: liberdade. Coa liberdade

de crear, para despois conti-
nuar co ronsel das Bandit,
Suzuki comezaba a historia
da mesma no ano 1989 co
modelo 250 e 400 cc, no
ano 1995 fabricaba a Bandit
600 cc, en 1996 traían ao

mundo a versión
1.200 cc, 2005 foi

o ano da pri-
meira Bandit
650 e no
2007 ideá-
banse os
m o t o r e s

e x c l u s i v o s

para as Bandit nas versións 650 e
1.250 cc.

A distancia entre os eixos da
novidade Suzuki é de 1.470 mm,
posúe uns amortecedores regula-
bles diante e detrás, freos de dis-
co, ABS opcional, asentos regu-
lables, manetas adaptables. 

A Bandit naked varía a óptica
dianteira: por primeira vez non é
circular, a feitura é máis futuris-
ta. En canto á Bandit semi care-
nada, as súas ópticas dianteiras
tamén achegan algo novo, un
deseño a xeito de morcego coas
luces dispostas de maneira verti-
cal.

A Bandit 650 2009 –semi
carenada ou completamente
naked- vén cun motor de 656 cc
de inxección electrónica e refri-
xeración líquida, un cambio de
seis velocidades que se adapta á
cidade ou á estrada do mellor
xeito posible. De salientar é a cor
do motor, negro brillante, para
non pasar inadvertid@.

Ibiza pensa en deportivo:

CUPRA, FR e
Bocanegra

Seat Ibiza SC
1.4 85CV REFERENCE ..............................15.8P.V.P.429
Gasolina
1.4 TSI 150 CV FR DSG 7 vel. ........................20.600,00
1.4 TSI 180 CV CUPRA DSG 7 vel. ................22.500,00
Diésel
1.6 TDI CR 90 CV REFERENCE DPF ............14.480,00
1.6 TDI CR 90 CV STYLE DPF ......................16.210,00
1.6 TDI CR 90 CV SPORT DPF ......................16.210,00
Seat Ibiza 5P
1.4 85CV REFERENCE ..............................15.8P.V.P.429
Gasolina
1.4 TSI 150 CV FR DSG 7 vel. ........................20.940,00
Diésel
1.6 TDI CR 90 CV REFERENCE DPF ............14.810,00
1.6 TDI CR 90 CV STYLE DPF ......................16.540,00
1.6 TDI CR 90 CV SPORT DPF ......................16.540,00

Suzuki Bandit
650, a moto

do 2009



S
obre o papel, e ago-
ra tamén na prácti-
ca (posto que o
vehículo é xa unha
realidade) todo

apunta a que o novo C3 se
converterá nun súpervendas
ás primeiras de cambio. Tras
de si, velando por el, ten os
éxitos recollidos polo seu
antecesor, con máis de dous
millóns de unidades vendidas

ao longo
da súa traxecto-
ria no mercado.

Nunha primeira
impresión visual, no novo
C3 salientan as liñas alonga-
das e fluídas. No interior
inclúe un cadro de instrumen-
tos con cubrición térmica,
que é un material propio de
modelos de gama alta, deli-
mitado por un xunco de cor

g r i s
clara ou aluminio cepillado
brillante e diferentes detalles
cromados. O seu tamaño
(3,94 m de longo, 1,71 de
ancho) presenta interesantes
posibilidades para o uso urba-
no, e todo -indica Citroën-
sen afectar negativamente ás
condicións de comodidade. O
maleteiro é proba deste com-
promiso polo versátil e prác-
tico: ten unha capacidade de

3 0 0
l .

A s e m a d e ,
presenta unha

chea de compartimentos
internos (central, porta luvas,
repousa brazos central, etc),
asentos elevados que favore-
cen o acceso e máis a visibili-
dade e un espazo interior que
achega máis distancia entre
os elementos físicos e os
xeonllos. Amais conta con
10,2 m de diámetro de xiro,
característica que aínda refor-
za máis a súa boa disposición
urbana, en espazos pequenos.
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Novo C3, 
aire 
fresco 
no 
mercado

O novo modelo, malia o
incremento das vantaxes en
habitabilidade, mantén o
mesmo peso (reducido
abondo para un vehículo da
súa envergadura) có seu
predecesor. Grazas a isto e
máis á optimización da
aerodinámica (CX de 0,30),
o novo C3 aparecerá dende

o intre mesmo da súa
comercialización cunha
versión con emisións de 99
g/km e motor Hdi 90 FAP.
Esta aposta por un consumo
baixo terá a súa ampliación
en 2011, coa irrupción dos
novos propulsores co siste-
ma Stop & Start de segunda
xeración. Axustado a caixas
de cambio manuais de 5 e 6
velocidades, poderanse
achegar versións diésel con
emisións de 95 g e 90 g por
quilómetro. Polo que res-
pecta á motorización de
gasolina, a nova xeración de
motores de 3 cilindros posi-
bilitará versións con emi-
sións de menos de 100
g/km.

Axilidade e 
baixo consumoO parabrisas Zénith,

que adiantamos antes nas
súas características máis
esenciais, ten máis alá do
puramente xenérico unha
serie de especificidades que
cómpre subliñar. O que a
xuízo da propia marca é
unha “proeza tecnolóxica”
chama a atención, nada
máis velo, pola súa lonxitu-
de. Esta é, de feito, a impre-
sión de conxunto que pre-
domina, malia tratarse de
algo que vén dado só por un
elemento. Todo nel semella
concibido para que nada se
interpoña, dende o punto de
vista visual, entre o condu-
tor ou pasaxeiros e a súa
contorna. De feito, a súa
feitura consegue que o cam-
po de visión dos ocupantes
dianteiros do vehículo se
incremente até 80º cara

arriba. O Zénith, ancorado
con montantes reducidos,
inclúe un innovador degra-
dado progresivo que posibi-
lita unha transición suave
entre a forte protección
solar sobre os viaxeiros e a
transparencia de visión
total na parte dianteira.
Resumindo, estamos peran-
te a berlina co parabrisas
máis grande e co teito máis
pequeno do mercado.

Un parabrisas
que dará moito

que falar

Citroën vén de concibir o seu
novo C3 como un
desenvolvemento chamado a
deixar en pouco todo o
acadado polo seu predecesor,
malia ser moito
obxectivamente o conseguido
por este, tanto no que se
refire a vendas no mercado a
particulares coma no eido dos
profesionais. A nova achega
de Citroën, que irromperá no
mercado español a partir de
abril do ano que vén, pon en
xogo unha arquitectura das
que seducen a primeira vista,
constituíndo un modelo
esteticamente innovador. Por
certo, que destas cómpre
salientar o que ben se pode
entender coma un dos
elementos estrela: o
parabrisas, rompedor na súa
feitura e dispoñéndose nunha
liña excepcionalmente
axeitada para tirar partido da
luz e a visibilidade. Este
elemento, que ten nome
propio (Zénith), é froito
dunha estratexia encamiñada
a conseguir que nada do que
temos diante do coche fique
fóra do noso control.
Resultado: un parabrisas
inédito.
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D
acia e Renault veñen
de cumprir o décimo
aniversario da súa
alianza no mercado
e para celebralo

están a facer reconto de todos os
froitos recollidos ao longo desta
cooperación, que comezou no
mes de xullo de 1999 coa com-
pra da casa romanesa por parte
da compañía francesa. Alén dos
éxitos concretos de hoxe, que se
reflicten na nosa contorna (coa
presenza cada vez maior de auto-
móbiles da casa Dacia polas
nosas estradas), dende a orixe
mesma desta estratexia compar-
tida ficou clara a necesidade de
converter á compañía da Europa
do Leste nunha marca adiantada
ao seu tempo, moi accesible no
que a custes se refire e cunhas
relacións entre calidade (habita-

bilidade, solidez, fiabilidade) e
prezo que moi dificilmente se
atopan noutras compañías.

Con todo, e malia o intere-
sante potencial da casa romane-
sa, era preciso afianzar os alicer-
ces co aval de innovación e expe-
riencia de Renault, e así o enten-
deu a compañía francesa,
apoiando coa súa presenza o lan-
zamento de coches tan senlleiros
coma o: Logan, Logan Break,
Logan Van, Logan Pick-up e
Sandero, todos eles dirixidos a
un público novo e todos eles pos-
tos no mercado ao longo dun
treito breve de cinco anos.
Arestora, as cifras non enganan:
Dacia segue a medrar no medio
dunha focha produtiva que non
semella afectarlle, probablemen-
te polo accesibles que son as
súas propostas (sen renunciar nin

un centímetro á calidade).
Segundo fontes da empresa, xa
se venderon case un millón de
vehículos Dacia dende o lanza-
mento de Logan en 2004, cun
crecemento do 11,7% en 2008 e
do 15,5% nos cinco primeiros
meses de 2009. O paso dado pola

firma ao longo destes últimos
anos é un paso de xigante: de
empresa nacional, practicamente
centrada no mercado da súa con-
torna, está arestora a abranguer o
mundo, con máis de 50 países
formando parte do seu escenario
de operacións e distribucións.

A
calidade é a
máxima que Audi
pretende impri-
mir en todos os
seus vehículos, a

casa xermana non esquece isto
no eido das tapizarías dos seus
modelos. A pel empregada nos
Audi é produto de procesos
naturais da gandería, emprégan-
se só peles de reses macho ori-
úndas da zona sur da Alemaña.
O curtido da pel faise prescin-
dindo de sales de cromo, rexei-
tando así esta tipoloxía de axen-
tes químicos.

A marca dos catro aros pon
a proba a calidade de todas as
súas peles no seu laboratorio,
fanse 45 tests só para calcular a

duración, a permeabilidade ao
vapor de auga, a reacción á
insolación extrema, ou ensaios
sobre olores e emisións. Tamén
as costuras e o mesmo proceso
de tapizado son levados a exa-
me con rigoroso tino.

Porén, Audi ofrece varieda-
de na escolla das súas peles,
amais da variedade clásica,
existen combinacións de pel e
Alcántara en tapizarías de asen-
tos.

De certo que a calidade é un
dos factores máis importantes
para o cliente e a casa xermana
sábeo, por isto, pénsase sempre
na maior esixencia para acadar
a perfecta calidade, sinónimo
da esencia Audi. 

N
o caderno de intencións de Dacia figura en primeiro
lugar a fidelidade á súa ideoloxía, sen esquecer o
crecemento da súa gama, cun novo modelo 4x4 para
o ano 2010. O proxecto que se baralla a dúas mans
–as de Dacia e Renault- virá baixo o nome de

Acceso, unha gama que abranguerá cinco modelos con ideas
fixas: manter a vantaxe sobre os rivais, evolucionar segundo as
necesidades do cliente, prescindir do innecesario e promover a
mobilidade.

O Dacia do mañá

Na pel de Audi

Dacia e Renault: 10 anos
de vangarda compartida
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D
ende Sprint Motor en
máis dunha proba
temos louvado as vir-
tudes dos monovolu-
mes de pequeno

tamaño: ben pola súa extraordina-
ria relación entre tamaño exterior
e interior, ben pola súa comodida-
de nun uso cotián.

Un vehículo coma o Lancia
Musa -cunhas medidas exteriores

de 4,03 metros de longo por 1,70
de ancho e 1,66 de alto- propor-
ciona unhas medidas interiores
máis que abondas para cinco
pasaxeiros e un volume de male-
teiro de 390 litros coa versatilida-
de das cinco portas e os asentos
modulables.

Por todo isto, é moito máis
doado atopar aparcamento na
cidade que cunha berlina conven-
cional que, para ofrecernos un
espazo interior semellante, exte-
riormente é ben máis aparatosa.

A marca italiana Lancia
comercializa o seu
modelo Musa
compartindo moitos
compoñentes co seu
curmán Fiat Idea, desta
volta achegando uns
parámetros de deseño
que lle engaden un
importante aquel de
elegancia e
refinamento. O
deseño exterior
inspira un
inconfundible e
garboso aire de
familia Lancia no
que proliferan os
cromados.

TEXTO: Luis Penido
Fotos: L. Penido/Sprint Motor

A
unidade probada
por nós incorpo-
raba o motor 1.9
litros JTD, con
inxección turboa-

limentada de combustible
achegando 100 cabalos de
potencia. É a opción mecáni-
ca diésel máis potente e dota
ao Lancia Musa dunha axili-
dade notable dende pouco
máis de 1.700 rpm. Non se
trata dunha mecánica de últi-
ma xeración (o que se nota
nuns consumos un chisco
máis altos que algún produto
da competencia), en calquera
caso esta mecánica está máis
que probada e ofrece unha
fiabilidade sobresaínte.
Denominado 1.9 Multijet,
con dúas válvulas por cilin-
dro e unha árbore de levas en
culata, pertence á familia dos
modelos common rail de

segunda xeración, mantendo
os mesmos principios dos
common rail iniciais (alta
presión de alimentación e
control electrónico dos
inxectores) emporiso mello-
rando o rendemento ao reali-
zar varias inxeccións pilota-
das en cada ciclo. Propicia un
menor consumo reducindo a
contaminación e as vibra-
cións.

Pola súa filosofía, o
Lancia Musa dá unha gran
comodidade encamiñada a un
confortable uso cotián, polo
que as súas suspensións son
brandas e con gran capacida-
de de absorción. A contrapar-
tida é que se aumentamos o
ritmo en zonas reviradas axi-
ña aparecerán molestos aba-
neos de carrozaría agudiza-
dos por un centro de gravida-
de máis alto que nun turismo.

A posición de condución
sobreelevada e a gran super-

ficie de cristal proporcionan
moita visibilidade e os asen-
tos resultan moi cómodos e
con pouca suxeición lateral.

A súa dirección permite
un diámetro de xiro de só dez
metros e, amais disto, conta
cunha sobreasistencia especí-
fica para a cidade, dispoñible
con só premer o botón
“City”. Os freos cumpren co
seu cometido sen amosar
fatiga nin falla de mordente.

En marcha

O
equipamento 
moi comple
cuns acabad
dende o punto
vista estético m
logrados, aín

que cun ta
excesivame
plasticoso n

gúns dos se
compoñentes. O eq
pamento de se
achega diversos e
mentos, entre el
eleva vidros el
trico, peche c

tralizado c
mando a d
tancia, fre
ABS, airba
laterais e 
cortiniña,
mesmo c

Versatil

>> A
litros
máis
unha

O maleteiro ten



Motor: 1.9 Multijet

Cilindrada: 1.910 cc

Estrutura: 4 cilindros en liña

Inxección: 

Directa Common Rail de control electró-

nico con turbo

Potencia máxima en cv/rpm: 100/4.000

Par motor en Nm CEE/rpm: 260/1.750

Tracción: dianteira

Caixa de velocidades: manual

Número de velocidades: 5

Freos dianteiros/traseiros: discos/tambor

Lonxitude total: 3.985 mm

Volume de carga mín./máx. (litros):

320/1.420

Combustible: gasóleo

Capacidade do depósito: 47 litros

Ficha técnica
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matizador. Porén, existen múl-
tiples opcións para personali-
zar o Lancia Musa e equipalo
coma un vehículo de gama
superior.

O seu “alto” prezo queda
compensado por un produto
cun certo glamour e distin-
ción, un automóbil que inspira
elegancia á par que proporcio-
na o que precisamos de prácti-
co no día a día.

As agresivas campañas
comerciais que está a ofrecer a
marca italiana para introducir-
se no mercado español fan do
Lancia Musa unha posibilida-
de ben recomendable para
facerse cun vehículo un tanto
selecto a un prezo moi razoa-
ble.

Equipamento e prezo

idade glamourosa

A unidade probada incorporaba o motor 1.9
s JTD (100 cv), é a opción mecánica diésel
 potente e proporciónalle ó Lancia Musa

a axilidade notable

n unha boa capacidade

As ópticas dianteiras e os pilotos traseiros
amosan o mellor do deseño latino



O
s deseñadores do
Insignia deron á
traseira do Sports
Tourer unha apa-
rencia sofisticada e

harmoniosa, desprazando o
“envolvente” portón traseiro
marcadamente cara aos laterais e
acentuáronos cuns grandes e
distintivos pilotos traseiros,
completamente integrados. Este
dinámico aspecto exterior ence-
rra un interior que ofrece moi
amplo espazo para cinco ocu-
pantes e un volume de carga no
maleteiro moi competitivo, de
ata 1.530 litros. O Insignia
Sports Tourer mantén a distancia
entre eixes de 2,74 m idéntica ás
versións sedán e berlina, pero
engade 8 cm á súa lonxitude
total, chegando ata os 4,91 m.

O Insignia foi feito para ser
un coche aerodinámico cun coe-
ficiente de penetración no aire
Cx de só 0,27 nas carrozarías de
catro e cinco portas e menos de
0,30 na versión Sports Tourer.

Máis de 250 compoñentes
do Insignia realízanse con mate-
riais reciclados e deseñouse
para que sexa reciclable nun
85% ao final do seu ciclo de
vida.

PRESENTACIÓN
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O Opel Insignia ofrece a demandada
combinación a un segmento do mercado
que está a cambiar conforme os desexos
dos clientes se dirixen cara a coches ben
deseñados e eficientes en consumo, pero
que sigan ofrecendo unha gran diversión
ao conducilos. Ata a data en Europa hai
ao redor de 110.000 pedidos do
Insignia.
O segmento de coches medios
actualmente supón arredor do 10% do
total do mercado europeo de turismos,
pero é un segmento que se agarda que
volva a medrar na medida que os
clientes vaian abandonando os grandes
SUV en favor dos sedáns e dos
familiares. O lanzamento da terceira
carrocería do Insignia -o Sports Tourer-
dá aos condutores unha razón máis para
ser clientes de Opel.

Opel 
Insignia
Sports
Tourer

www.sprintmotor.com
para estar informado do

que acontece no mundo

do motor galego visite 

a nosa páxina web

www.sprintmotor.com

O
novo Opel Insignia
púxose á venda no
noso país a princi-
pios de xaneiro
cunha gama

extraordinariamente ampla de
seis motorizacións que cum-
pren a normativa de emisións
Euro5. Os tres motores de gaso-
lina ofrecen potencias que van
dende os 140 aos 260 cv e os
tres novos turbo diésel de 2.0
litros ofrecen 110, 130 e 160 cv
de potencia respectivamente.
Co lanzamento do Insignia
Sports Tourer, engádense dúas
novas motorizacións á ampla
gama xa dispoñible: Un 1.6
Turbo de gasolina con 180 cv e
230 Nm de par está dispoñible
con tracción dianteira (FWD) e,
a partir de finais do verán, o
novo 2.0 CDTI Biturbo con 190
cv e 400 Nm de par que estará
dispoñible ao principio só co
sistema de tracción integral
Adaptive 4 x 4. A versión de
tracción dianteira co motor 2.0
CDTI Biturbo estará dispoñible
máis adiante.

Tamén, nun curto espazo de
tempo, se lanzará unha versión
ecoFLEX co motor 2.0 CDTI
diésel de 160 cv/118 kw e 350
Nm de par. Cun consumo e
unhas emisións de CO2 por
debaixo dos 140 gr/km, ámbo-
los dous valores destacadamen-
te baixos no sedán, o Insignia
ecoFLEX ofrece unha condu-
ción con gran respecto medio
ambiental sen comprometer as
prestacións.

Todos os motores diésel e
gasolina teñen culatas de catro
válvulas por cilindro e, tamén
todos eles, veñen asociados a
caixas de cambio manuais de
seis velocidades. As versións
máis potentes en gasolina e dié-
sel están dispoñibles con caixas
de cambio automáticas de seis
velocidades. O sistema de trac-
ción integral Adaptive 4 x 4
pódese pedir opcionalmente
cos propulsores de gasolina 2.0
litros Turbo e 2.8 V6 Turbo,
máis adiante poderase solicitar
cos motores diésel máis poten-
tes.

Motores

Un familia

TEXTO: Blas García
Fotos: Sprint Motor



>> Os deseñadores do Insignia deron á traseira do Sports
Tourer unha aparencia sofisticada e harmoniosa
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>> O Sports Tourer
ofrece un amplo
espazo para cinco
ocupantes e un
volume de carga no
maleteiro moi
competitivo, de ata
1.530 litros

>> O Insignia
Sports Tourer
mantén a distancia
entre eixes de
2,74 m idéntica ás
versións sedán e
berlinaO

Insignia utiliza
unha nova xeración
de chasis electro-
mecánico que per-
mite personalizar os

axustes. Xunto coa opción de
axustar á medida o comporta-
mento para ofrecer unha maior
diversión de condución, o con-
cepto de chasis do novo Insignia
ofrece maior confort para todos,
e un comportamento máis seguro
e predicible en todas as circuns-
tancias. Co sistema FlexRide,
que é de serie nos acabados
Sport, os condutores poden elixir
individualmente un comporta-
mento dinámico e deportivo
(modo Sport) ou unha posta a
punto suave e relaxada (modo
Tour), ademais da cómoda regra-
xe estándar, que se adapta a todos
os estilos de condución. Isto ofre-
ce unha óptima estabilidade en

todas as circunstancias de condu-
ción.

Así mesmo, dende o lanza-
mento, os dous motores turbo de
gasolina máis potentes do
Insignia pódense solicitar coa
xeración máis avanzada de siste-
mas de tracción ás catro rodas de
Opel. Coñecido como Adaptive 4
x 4, mellora a estabilidade e o
comportamento en todas as con-
dicións de condución.

O Insignia ofrece unha inno-
vación de seguridade de primeira
clase chamada sistema Opel Eye,
seguindo a súa filosofía de facer
alcanzables os avances tecnolóxi-
cos. Esta cámara esta situada
entre o parabrisas e o espello
retrovisor interior e axuda ao
condutor en dous sentidos. A fun-
ción de recoñecemento de sinais
de tráfico le e memoriza os sinais
de límites de velocidade e de pro-

hibición de adiantar e móstrallo
ao condutor no panel de instru-
mentos. O Aviso de Cambio de
Carril alerta o condutor cando de
forma non intencionada abando-
na o carril polo que circula.

Opel tamén presenta un gran
número de melloras nesta nova
xeración do sistema de ilumina-
ción adaptativa AFL+, incluíndo
axuste automático do haz de luz
dependendo das condicións de
visibilidade reinantes e perfil da
estrada. Este sistema incorpora
por primeira vez nove funcións
de iluminación. Nunha fracción
de segundo, o software do siste-
ma decide que función de ilumi-
nación é a máis axeitada ás con-
dicións reinantes e axusta os
faros de forma consecuente. Os
Insignia equipados con AFL+
tamén levan luces diúrnas de tec-
noloxía LED.

Tecnoloxía

E
ste modelo será fabri-
cado na Planta de
Rüsselsheim, que foi
inaugurada en 2002 e
deseñada cun com-

promiso cara á excelencia en
manufactura e calidade. O novo
coche do segmento medio pro-
ducirase nunha das plantas máis
modernas de GM, con materiais
de primeira calidade e avanza-

das técnicas de produción. O
automóbil foi deseñado para
manter o seu valor tras a venda
e, no caso de sufrir un acciden-
te, manter os custos de repara-
ción baixos.

Os prezos van dende vos
25.400 euros do Insignia 1.8 16
v (140 cv) con acabado Edition
ata os 38.520 do 2.8 V6 4 x 4
(260 cv), versión Cosmo.

Produción, mantemento 
e prezos

ar divertido
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A
evolución das pren-
das técnicas utiliza-
das en competición
seguiu en paralelo
ás das monturas e

os circuítos. Na actualidade a
principal misión destes ele-
mentos de seguridade é a de
protexer o piloto de posibles
danos. Aínda que pareza para-
doxal as lesións sufridas en
competición polos pilotos son

moi inferiores ás que se produ-
cen nun día calquera en cidade.
Isto débese en parte aos mate-
riais utilizados nas pezas e
tamén á énfase do organizador
e da federación, xunto cos pro-
pios fabricantes, por esixir o
máximo dos produtos presenta-
dos. Para levar o desenvolve-
mento a bo porto, os fabrican-
tes non escatiman en recursos
tanto nos circuítos como nas
súas fábricas, onde poñer a pro-
ba os seus materiais e investi-
gar en novas fórmulas e com-

postos para utilizalos.
Os beneficiarios en primei-

ra instancia destas innovacións
son os pilotos, pero tamén o
propio espectáculo e a imaxe
da opinión pública, que ve no
motociclismo un deporte de
risco pero onde poucas veces se
producen accidentes lamenta-
bles. O usuario final é o último
beneficiario da cadea, e é que a
gran maioría de produtos que
son testados en pista, rematan
xeralmente producíndose en
serie para a venda ao público.

Departamento Comunicación 
Buckler 0,0

A seguridade sobre dúas rodas (I)

Vísteme a modo
que teño présa

Os elementos de seguridade e
prestacións que debe satisfacer o
equipamento dun piloto de
competición é un tema moi
interesante para a seguridade
viaria. Hai que ter en conta que
todo o que se mellora e se potencia
no mundo das carreiras acaba
repercutindo positivamente no
tráfico diario. Por iso facemos
unha análise, en dous capítulos, do
material que estará ao alcance dos
motoristas nun futuro próximo.

A evolución dos monos de pel no
Mundial de Motociclismo coñeceu

grandes avances durante as últimas
décadas e, máis concretamente,

dende o inicio do século XXI
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A
evolución dos
monos de pel no
Mundial de
M o t o c i c l i s m o
coñeceu grandes

avances durante as últimas
décadas e, máis concretamente,
dende o inicio do século XXI,
que trouxeron, xunto coa incor-
poración de novos materiais
máis lixeiros e resistentes, a
aplicación de sistemas electró-
nicos que serven, entre outras
cousas, non só para analizar e
mellorar a comodidade e ergo-
nomía do piloto enriba da
moto, senón tamén a súa segu-
ridade.

O fabricante italiano
Dainese ten presentado esta
tempada a súa última evolución
do proxecto D-Air, un mono de
competición equipado cun
revolucionario sistema de air-
bag que actúa de forma inde-
pendente á moto e que vén
incorporado no interior do
mono. O inicio deste proxecto
data do ano 2000, pero é a par-
tir do ano 2007 cando se come-
zou a usar en competición e
dende entón ata a presente tem-
pada o D-Air sufriu importan-

tes reno-
vacións.

Algunhas das máis impor-
tantes son o feito de que o siste-
ma de airbag vai no interior do
mono e que o seu funcionamen-
to é independente á moto. Para
chegar a iso, o D-Air conta cun-
ha central e varios aceleróme-
tros e xiroscopios encargados
de activar o inflado en situa-
cións tipificadas con anteriori-
dade.

Se nunha caída, por exem-
plo, o piloto só se desliza sobre
o asfalto, o sistema non se acti-
vará, pois o airbag unicamente
actuará no caso de que na posi-
ción adoptada na caída corran
perigo os puntos protexidos,
como son as clavículas, a zona
cervical superior e o pescozo.

O sistema é capaz de inflar-
se por completo nun tempo
récord de 40 milisegundos. O
acolchado ten un espesor de 5
cm coa intención de que o pilo-
to poida volver a carreira, o
desinchado farase transcorridos
os 10 segundos (as caídas duran
entre 4 e 5 segundos) e adopta-
rá a mesma posición anterior ao
accidente.

Con respecto aos sistemas

predecesores, o D-Air mellora
considerablemente a protección
do piloto, utilizando menos
volume de gas que antes (de 20
a 5 litros), o que tamén signifi-
ca un menor peso das bombo-
nas de gas utilizadas e unha
redución do peso global do sis-
tema nun 20%.

Todo o sistema está aloxado
na xiba aerodinámica das cos-
tas do mono. A súa instalación
é relativamente sinxela.

Actualmente pilotos como
Jorge Lorenzo, Valentino Rossi,
Thomas Luthi, Marco
Simoncelli ou Michael
Ranseder estano a utilizar en
competición e o seu resultado,
ata o momento, foi moi positi-
vo.

Ademais deste sistema, os
monos de última xeración con-
tan cunhas especificacións
básicas e comúns que os con-
verten en auténticas armaduras
do futuro, pois son capaces de
soportar grandes impactos e
abrasións sen transmitilas ao
piloto, pero ofrecendo a como-
didade, confort e aerodinámica
necesarias para o desenvolve-
mento dunha actividade como é
a pilotaxe dunha moto deporti-
va.

Monos de piel

A
tecnoloxía non é
allea ao equipa-
mento dos pilotos.
De feito, segurida-
de e tecnoloxía

van da man en moitas oca-
sións, como no caso das pezas
técnicas empregadas polos
pilotos (monos de pel, luvas,
botas, cascos, etc) que en oca-
sións foron fabricadas seguin-
do complexos procesos de
fabricación e ofrecen unhas
prestacións xamais antes con-
cibidas. Para chegar a ofrecer o
último en innovación, fabri-
cantes empregan enxeñeiros e
técnicos de diferentes naciona-
lidades que conforman equipos
humanos integrados en depar-
tamentos de I+D, co obxectivo
de propoñer novos produtos,
analizar a súa viabilidade e
custos de desenvolvemento,
fabricalos e seguir todos os
seus procesos ata sometelos a
proba en competición.

O Mundial é, polo tanto,

un laboratorio de probas
rodante onde todas as marcas
ensaian e poñen ao límite os
seus sistemas. Que mellor for-
ma de facelo que na alta com-
petición, cos mellores pilotos e
máquinas, para comprobar a
fiabilidade dos seus produtos e
analizalos en situacións extre-
mas?

Nos últimos anos a prolife-
ración de provedores que utili-
zan o Mundial como laborato-
rio de probas incrementouse
exponencialmente. Os proba-
dores son os propios pilotos,
que como profesionais do
deporte, exercen como xuíces
dos novos produtos introduci-
dos, testando a seguridade, efi-
cacia e emitindo despois da
competición as súas opinións e
críticas. Xeralmente, estes pro-
dutos rematan chegando ao
usuario final, despois de varios
anos e moitas probas onde o
prototipo inicial non sempre
ten moito que ver co produto

Era tecnolóxica

N
os últimos anos e máis nesta última tempada,
novos sistemas chegaron ao Mundial. Un exem-
plo claro encontrámolo cos monos de pel, que no
caso de fabricantes como Dainese ou Alpinestars
experimentaron un grande avance grazas ás últi-

mas tecnoloxías aplicadas. Sistemas como o airbag ou o AST2 de toma de datos
por GPS son algunhas das últimas innovacións experimentadas con éxito en
competición. Este é o inicio dunha nova era en pezas técnicas de competición, e
isto non só queda patente na “segunda pel” do piloto, senón tamén en elementos
tan importantes como o casco, as luvas ou as botas.

Sistemas comprobados
en competiciónC

omo é de esperar,
non todo o proba-
do en competición
é válido, de feito
nas verificacións

técnicas previas a cada
carreira o piloto ou o seu
equipo están obrigados a pre-
sentar o equipamento ou ves-
timenta que utilizarán duran-
te a proba, de modo que os
técnicos encargados deste
fin, poidan dar a conformida-
de a que a peza cumpre con
todos os requisitos homolo-
gados pola FIM (Federación
Internacional de
Motociclismo) e que estea en
boas condicións para preser-
var a seguridade do piloto.

Material
verificado

>> Aínda que pareza paradoxal as
lesións sufridas en competición polos
pilotos son moi inferiores ás que se
producen nun día calquera en cidade

>> O Mundial é un laboratorio de probas
rodante onde todas as marcas ensaian e
poñen ao límite os seus sistemas

A gran maioría de produtos que son testados en pista, rematan xeralmente producíndose en serie para a venda ao público
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S
print Motor: Carlos
Sainz, agardabas que
o teu novo compañeiro
de equipo –Nasser Al-
Attiyah- fora quen de

exercer tanta presión no seu pri-
meiro rali con Volkswagen?

Sainz: A dicir verdade, non
tiña dúbida ningunha diso. Logo
de todo, Nasser non fichou por
Volkswagen para o Dacar por
casualidade. É un dos pilotos de
raids máis rápidos do mundo e
agora compite co mellor equipo;
teno demostrado co Race Touareg
desde o primeiro minuto.

S.M.: Que é o que máis res-
pectades o un do outro?

Al-Attiyah: De Carlos respecto
moitas das cousas boas que un

piloto de rali precisa. Ten unha
ampla experiencia na competición
de ralis tradicionais e raids todo-
terreo. É unha gran honra para
min poder competir no mesmo
equipo e así poder comparar as
miñas habilidades coas súas.
Aínda podo aprender moito del. É
toda unha personalidade e a can-
tidade de mensaxes que teño reci-
bido desde que se soubo que ía
correr con el en Volkswagen así o
amosan. Para min, é unha grande
oportunidade.

Sainz: Ao igual que Nasser,
tento aprender algo de todo bo
piloto. O día que deixas de evolu-
cionar é o día que debes finalizar
a túa carreira. En Volkswagen
somos máis fortes grazas a Nasser.

S.M.: O voso duelo no rali
dos Sertões ten toleado aos sea-
reiros, calquera dos dous pode-
ría ter gañado e ámbolos dous
mantivestes as opcións de triun-
fo até o final. Así pois, cales son
os trazos típicos dun piloto
valente e agresivo?

Sainz: Nasser, por exemplo,
ten as características persoais dun
piloto valente, e coido que somos
moi semellantes nese senso.
Sempre coa determinación de
gañar, sempre ollando cara adian-
te e co obxectivo de explotar ao
máximo todo o seu potencial, cal-
culando os riscos. O noso estilo de
condución é idéntico á nosa visión
xeral do deporte.

S.M.: Neste rali, tedes com-
petido por primeira vez cos
vosos novos copilotos. Como
valorades o traballo en equipo a
bordo do Race Touareg?

Al-Attiyah: Cando tes un novo
copiloto ao teu carón, debes acti-
var un novo proceso de coordina-
ción, sumar experiencias e mello-
rar a comunicación día tras día.
Isto require un pouco de pacien-
cia. Non só os copilotos cometen
erros ao escoller un camiño erra-
do; o piloto tamén pode elixir a
velocidade menos atinada. Para
min, sempre é moi importante ter
unha boa compenetración na
comunicación a bordo. Con Timo
Gottschalk axiña atopei un bo xei-
to de facelo. Isto faime ser opti-
mista de cara ao rali internacional
Ruta da Seda, que disputaremos
en setembro, e ao Rali Dacar, en
xaneiro.

Sainz: Coincido con Nasser
neste senso, e desde o meu punto
de vista podo dicir o mesmo do
meu traballo en equipo con Lucas
Cruz. Tivemos unha excelente
oportunidade de poñernos a proba
como equipo en diferentes condi-
cións e de coordinar as nosas
accións. Cada día, o rali era dis-
tinto e levounos por moitos tipos
de terreo. Acadar unha perfecta
conxunción entre piloto e copiloto
require o seu tempo. Aquí, no
Sertões , temos dado un gran paso
neste senso. Nesta proba, o traba-
llo dos copilotos era difícil de
maneira particular, isto debeuse a
un tipo de libro de ruta diferente.
Lucas manexouno moi ben.

S.M.: Ao final do rali, a dife-
renza de tempo entre os dous foi
mínima: 1 minuto e 9 segundos.
Unha derrota tan axustada doe

máis?
Al-Attiyah: Para min, o resul-

tado non é tan vital como para a
prensa. Participei nesta proba co
obxectivo de completar o máximo
de quilómetros co coche e de coor-
dinarme con Timo. Rematar pri-
meiro ou segundo non era impor-
tante para min, pois teño outro rali
que preparar antes do vindeiro
Dacar. Daquela, a situación qui-
zais sexa totalmente distinta.
Mais, honestamente, o único que
realmente conta é que Volkswagen
teña acadado esta dobre vitoria
dun xeito moi superior. O que con-
ta é o equipo. Non me sinto perde-
dor en ningún caso. Cando Carlos
gaña, eu tamén o fago. Ao fin e ao
cabo, ámbolos dous corremos
para o mesmo equipo.

Sainz: Coma en todo rali todo-
terreo, o libro de ruta supoñía
todo un reto para pilotos e copilo-
tos. O Sertões é o rali máis duro
do mundo (despois do Dacar) na
nosa especialidade. É por isto que
calquera pequeno contratempo é
de todo normal, é parte deste
deporte. Porén, ao final, estes
atrancos foron compensados,
como se pode apreciar polo resul-
tado obtido. Acho que Nasser máis
eu pilotamos ao mesmo nivel e que
os nosos copilotos tamén tiveron
un altísimo rendemento. Un día
Nasser perdía algo de tempo,
outro día era eu o que o perdía...
con todo, as circunstancias e a
sorte foron iguais para as dúas
parellas. 

Segue na páxina 24.

Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyh: Rali dos
Sertões

2009
O Rali dos Sertões viviu un emocionante
duelo entre os Race Touareg de Carlos
Sainz e Nasser Al-Attiyah, que se repartiron
as dez vitorias de etapa do rali todoterreo
máis longo e duro do mundo despois do
Dacar. Ao final, tras 2.605 quilómetros de
tramos cronometrados, os dous pilotos
finalizaron a carreira separados por só un
minuto e nove segundos. Nunha entrevista
conxunta, o español Carlos Sainz e o qatarí
Nasser AlAttiyah, analizan a experiencia
adquirida e falan do traballo en equipo, do
respecto mutuo e dos seus vindeiros
obxectivos.

“O Rali do Sertöes
foi un bo test”
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R e p o r t a x e  g r á f i c aIván Marante

Os gañadores do
concurso "Copiloto

por un día"
acompañarón a

Martínez Barreiro,
que esta vez, saia de

coche "0"

Dez segundos separaron a Benito Varela da vitoria

O piloto local Javier Martínez Carracedo, foi primeiro do grupo P e terceiro carrozado
Cristóbal Serantes non deu opción, cun asfalto moi esvaradizo marcou un tempo de 2.34

na primeira manga e levouse a vitoria

O terceiro chanzo do podio foi a parar as máns de Antonio Mosteiro

Como ven sendo
habitual nas

últimas carreiras, a
vitoria no grupo A

foi para o
santiagués Luís

Penido

O triunfo en carrozados foi para un rápido Rodrigo Rodríguez “Caixas” Un espectacular Manuel Senra aos mandos do seu 306 maxi finalizou na segunda posición



Unha para cada un. Así estiveron as vitorias na terceira
cita do nacional de ralis, disputada na illa canaria de

Lanzarote. Mentres o local Lemes vencía na primeira
proba, o catalán Pons facía o mesmo na segunda.

Na Produción Rali Racing dobre triunfo
para o mexicano Benito Guerra.
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Dando voltas por España 

Dúas de dúas. Neste caso foi o botín que obtivo o asturiano
López Fombona na subida vasca de Arrate, cita do estatal de
montaña, que liderou co seu Audi ST 4. Na Copa de España
de CM, Pedro Roca e Íñigo Martínez distribuíron as primei-
ras prazas nas fases A e B.eron as vitorias na terceira cita

do nacional de ralis, disputada na illa canaria de
Lanzarote. Mentres o local Lemes vencía na pri-

meira proba, o catalán Pons facía o mesmo na
segunda. Na Produción Rali Racing

dobre triunfo para o mexicano
Benito Guerra.

C o - l í d e r.
Esta é a situación

do pontevedrés Celso
Míguez no European

Open F3, trala disputa da
cuarta reunión celebrada

no trazado inglés de
Donington. Míguez, mercé a
unha segunda e terceira pra-
za, ponse de primeiro cos
mesmos puntos que o astu-
riano Bruno Méndez. Quen

tamén brilou na pista bri-
tánica foi o ourensán

Abadín, agora segun-
do na Clase B.

Accidentadas.
Como ven sendo costume as

citas do Mundial
de Turismos na
estreita pista portugue-
sa de Porto resultaron
accidentadas e con cons-
tante presenza do Safety
Car. Tarquini, co seu León,
e Farfus, ó volante do
BMW, venceron as dúas
carreiras, mantendo
Yvan Muller o liderato
do campionato.

Por partida
dobre. O triunfo que conse-

guiu España e Galicia no Rali das
Nacións disputado en México. O equipo

formado por Xevi Pons e Dani Solá, ó volante
du Mitsubishi preparado nos talleres de AR Vidal

Racing, liderou por diante da estrutura austríaca (Stohl
e Aigner) e da francesa (Auriol e Tirabassi).

… e máis aló
TEXTO: Miguel Cumbraos 

FOTOS: Sprint Motor



Estreno e repetición. No casilleiro de vitorias ó que conse-
guiu o lucense Merino na especialidade de slálom.

Conseguiu a primeira praza na inédita de Sarria, cuarta
manga do galego de slálom. Na quinta, disputada en

Touro, o triunfo recaeu nun habitual, o muradán
Juan Lojo, por centésimas de marxe sobre

o ferrolano Brandan Mascaró.

COMPETICIÓN
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Va r i e d a d e .
Nova cita do gale-

go de karting, que
desta volta modificou

o seu calendario para
retrasar Outeiro de Rei e
correr en A Magdalena.
Vitorias de Lamela e
Daniel Fernández en Cadete e Alevín

respectivamente, ó tempo que
Gonçalves triunfaba en KZ2

e Araújo en X-30.

Reforzados. Así saí-
ron da terceira manga do

Ecotrack galego dous equipos lucen-
ses. Por unha banda Yáñez e Rodríguez,

os mellores en T1, e por outra De Castro-
Vázquez, en T2, que lideran as xerais provi-
sionais trala cita de A Pontenova-Riotorto.

O turno de Meira.
Podía ser o Sur do Condado unha

cita que puxera máis do seu lado o título
para os irmáns Burgo, que empezaron dominando

a proba. Pero unha saída de estrada deixounos fóra.
Vitoria absoluta para Alberto Meira, que deste xeito xa ten

no seu peto o entorchado do grupo N, e agora lidera a xeral
absoluta. Rico e “Roi” Rodríguez completaton o podio dunha pro-

ba, onde Bello (RACC), Oviedo (Driver Senior), Guarc (Driver
Junior), Freire (Curuxa), Abelleira (Racing Kentes) e Pablo
Fernández ( Sprint Kentes) tamén foron laureados.

A primeira.
Cristóbal Serantes rachou a

lista de vitorias en montaña que repar-
tían Benito Varela e Toño Varela. Foi nunha

moi accidentada
Subida a Estrada,

onde o de Ribadumia
liderou por diante do
citado Benito Varela e de
Antonio Mosteiro. No
apartado de turismos
liderato para Rodrigo
Rodríguez “Caixas” co

seu Lancer EVO VI,
vencendo Rubén

Blanco en histó-
ricos.

Dando voltas

… por Galicia
TEXTO: Miguel Cumbraos 

FOTOS: Sprint Motor

G
ran perda para o
automobilismo
en xeral e en
especial para o
galego. O madri-

leño Agustín Fernández finou
nun tráxico accidente de cir-
culación nas proximidades de
Ponferrada, cando regresaba
da terceira manga do galego
de Ecotrack, celebrada nas
localidades lucenses da
Pontenova e Riotorto.

Fernández, que tomara par-
te nalgunha edición do Raid
París-Dakar, foi o grande
impulsor desta modalidade que
leva varias temporadas cele-
brándose en diversos concellos
de Galicia. Dende as páxinas
de Sprint Motor as nosas con-
dolencias para a súa familia e
amigos. Descansa e paz, Agus.

Adeus a
Agustín

Fernández
Por Miguel Cumbraos
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Rali de Ourense

❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

… un piloto galego volveu imporse na carismática
carreira ourensá. Daquela fora Beny Fernández, co seu
911, e desta… outro home Porsche, como Sergio Vallejo.
As cronometradas da tarde, no corazón da Ribeira Sacra,
déronlle o triunfo ao lucense, que tivo que pelexar contra
un grande Xevi Pons.

C
oa calor, como soe
ser norma, dende pri-
meiras horas da
mañá, a segunda das
tres carreiras galegas

veu o forte inicio de Xevi Pons,
o catalán co seu EVO X pulveri-
zando os cronos das especiais
das zonas de Melón, Avión e
Beariz. Tan só Vallejo aguanta-
ba o tirón do seu compañeiro de
equipo, mentres que Fuster
nadaba e gardaba a roupa da ter-
ceira praza. A estas alturas da
proba tiñamos unha interesante
pelexa entre diversos Lancer, co
local González “Rantur” por
diante; recorrendo o ourensán a
un EVO X de RMC.

O serán percorría, en dobre
paso, os longos quilómetros do
Cañón do Sil e San Pedro de
Rocas, á postre decisivos. Un
consistente ataque de Vallejo,
sumado a un erró de pneumáti-
cos de Pons, daba o liderato ao
lucense, que tamén veía como
Fuster abandonaba por avaría ao
final da primeira especial ves-
pertina. Pese ó derradeiro ata-
que do líder inicial, o Porsche
de Nupel Team facíase coa vito-
ria, lavando en certa medida a
solución final do Rias Baixas.

Demostrando as súas mans,
que ben merecen máis apoio
económico, “Rantur” era final-
mente terceiro, por diante de

E 25 ano
De menos a máis Álvaro Muñiz completou unha performance que lle fixo ser segundo

Bruno Meira segue mandando no grupo A e na challenge galega

Apostando de novo por Ourense, Cabanela foi finalmente quinto co seu Lancer

Un erro de pneumáticos deixou a Pons sen opcións de triunfo
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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.

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 
OFICIALOFICIAL

PIAGGIOPIAGGIO

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

Fax: 981 58 80 70
Gómez Ulla, 16

SANTIAGOSANTIAGO
Especialista en ABS e Inyección

Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición y

accesorios racing

Talleres

BASTON
MECÁNICA EN GENERAL

Rúa Salvador, nº 23 - 
Tfnos: 981 570 182 / 981 585 627

SERVICIO DE GRÚA 
PERMANENTE

Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

Muñiz, o coruñés agora coas
cores do equipo Nupel, e empre-
gando aquí o coche inicialmente
destinado a Josep Basols.
Abandonos como o de Burgo ou
os problemas de Meira facilita-
ron a quinta praza final de Diego
Cabanela, o coruñés por diante
do reaparecido Marcos Jorge e
dun Alberto Meira, outra vez

retardado pola mecánica.
Contando para a Clio espa-

ñola e para a versión europea, a
cita ourensá veu o dominio de

Joan Vinyes, por diante do belga
Princen e do francés Mauffrey.
De novo Bruno Meira foi o
mellor da Challenge Galega,

nun rali que somentes termina-
ron 28 coches dos 54 que o ini-
ciaran no recinto ferial de
Expourense.

os despois…

>> Un
consistente
ataque de Vallejo,
sumado a un erró
de pneumáticos
de Pons, daba o
liderato ao
lucense

TEXTO: Miguel Cumbraos 
FOTOS: Iván Marante

Gran carreira de Jorge González “Rantur”, outra vez podio na cita de casa Joan Vinyes non deu opción nas dúas variantes da Copa Clio

Segunda vitoria dos Vallejo no 2009 e primeira no rali de Ourense



Vén da páxina 18.
S.M.: Cal foi a parte máis

especial do rali dos Sertões?
Sainz: Para ser rápido aquí

tes que ter un gran control dos
aspectos técnicos. Dispor dun
bo coche coma o Race Touareg e
un pouco de experiencia, estes
son factores básicos para poder
ser veloz, mais no Sertões hai un
aspecto en particular que é
imprescindible: manter o con-
trol do vehículo en calquera
situación.

Al-Attiyah: Estou totalmente
de acordo. Estes estreitos cami-
ños de terra semellábanse aos
dos ralis clásicos; os tramos
máis técnicos así coma os pasos
por auga, requirían dunha con-
dución moi concreta. Foi unha
boa proba de cara ao Dacar.

S.M.: Cales foron os obxec-
tivos de aprendizaxe na túa
primeira carreira co equipo
Volkswagen? 

Al-Attiyah: Rematar o rali e
acumular o máximo de bagaxe
teñen sido os meus grandes
obxectivos. Cheguei a
Volkswagen logo de estar com-
petindo noutro equipo.
Volkswagen ten un nivel tecnoló-
xico completamente distinto e
moito máis profesional. Por
suposto, outro dos meus fins era
poñerme a proba a min mesmo.
Gocei de cada minuto e de cada
curva co Race Touareg. 

Sainz: Todo o mundo quere
gañar o Dacar. Emporiso, isto
non só se aplica a Nasser e a
min, tamén aos nosos compañei-
ros de equipo –Giniel de Villiers

e Mark Miller- a todos os pilotos
de X-raid-BMW e a Robby
Gordon (co Hummer). Todo
piloto desexa só unha cousa:
gañar.

S.M.: Mais, só pode haber
un gañador, até que punto
estades a traballar xuntos
para acadar o gran propósito
de repetir o éxito do pasado
Dacar?

Sainz: Vexámolo desde este
punto de vista: cando corres
para o mellor equipo, podes
estar certo de que tes os compa-
ñeiros máis fortes. Este é o caso

de Volkswagen. Todos estamos a
traballar xuntos para amorear
quilómetros de experiencia. O
equipo enteiro evoluciona deste
xeito.

S.M.: Falemos dunha parte
do equipo que se enfrontou
tamén a un grande reto aquí,
en Brasil. Que pode facer un
piloto para facer máis doado o
traballo do equipo técnico?

Al-Attiyah: Sempre trato de
manter unha relación moi estrei-
ta cos meus mecánicos. Isto
inclúe varias conversas indivi-
duais para explicar as situa-

cións que requiren traballo adi-
cional durante as asistencias.
Este rali en particular provocou
moitos danos na carrozaría, xa
que as pistas eran moi estreitas.
Con todo, os mozos poden estar
seguros de que nós facemos todo
o posible para levar o coche á
meta sen golpe ningún. Así e
todo, hai situacións que son sin-
xelamente inevitables. Isto é o
que tento explicar.

S.M.: Que consello se darí-
an o un ao outro?

Al-Attiyah: O máis probable
é que non poida darlle bos con-

sellos a Carlos. Pola contra,
quero aprender del. Se cadra
pode copiar parte da miña técni-
ca no vindeiro test nas dunas,
que é o terreo onde teño un pou-
co máis de experiencia.

Sainz: Trátase exactamente
disto. Só a través deste intercam-
bio mutuo cada parella e o equi-
po enteiro seguen mellorando.
Todas as solucións e melloras
son compartidas coa totalidade
do equipo e o mesmo acontece co
resto de pilotos de Volkswagen.
Este é o único xeito de cumprir
os nosos obxectivos.

Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyh: Rali dos
Sertões

2009
“O Rali do Sertöes

foi un bo test”


