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“Por un cliente satis-
feito” podería ser o lema 
da marca premium crea-
da por Toyota, falamos 
de Lexus e do novo pro-
grama que saca ao mer-
cado: o Lexus Extracare 
asociado ao modelo CT 
200h. O dito programa 
é unha extensión da ga-
rantía que achega Lexus 
España cunha duración 
de 2 anos e sen límite de 
quilometraxe como con-
tinuación á garantía co-
mercial de 3 anos que in-
corpora de fábrica este 
modelo. De referírmonos 
a coberturas, esta garan-
tía Extracare abrangue 
pezas e man de obra cau-
sadas por un erro de fá-
brica ou montaxe. Outras 

da vantaxes deste pro-
grama son: a amplitude 
do período de contrata-
ción (dende o intre de 
mercar o vehículo até o 
mesmo día de remate 
da garantía comercial, 3 
anos ou 100.000 km), a 
cobertura xeográfica que 
se amplía a diferentes te-
rritorios fóra de España, 
ou mesmo o feito de que 
este programa poida ser 
transferido co cambio de 
titularidade do vehícu-
lo coa única base de que 
todos os servizos de ins-
pección foran realizados 
segundo as prescricións 
de Lexus.

O prezo do Programa 
Lexus Extracare para o CT 
200h é de 575 euros.

O conselleiro de Medio 
Ambiente, Agustín Hernán-
dez, afirmou no Parlamento 
de Galicia que o Ministerio 
de Fomento deixou sen cer-
tificar 226 millóns de euros 
dos tramos en obras da au-
tovía Santiago- Lugo. É dicir, 
dos 302 millóns que euros 
que suman os cinco tramos 
en execución, tan só se te-
ñen certificado 76 millóns 
de euros. En consecuencia, 
un 75% do investimento 
está sen certificar.

Os tramos que están en 
obras son Vilamoure- Monte 
de Meda (adxudicado en fe-
breiro de 2008), Vilamoure- 
Nadela (setembro de 2008) La-
vacolla- Arzúa e Guntín- Monte 
de Meda (en 2009) e Palas- 
Guntín (xaneiro de 2010).

Así o puxo de manifesto 
o conselleiro de Medio Am-
biente, quen engadiu que se-
gundo a información da que 
dispón a Xunta, as obras dos 
cinco tramos adxudicados 
rexistran dende hai máis dun 

ano escasos avances; men-
tres que os treitos entre Ar-
zúa, Melide e Palas só teñen 
os proxectos redactados, 
logo de que fora paralizada a 
súa licitación antes de rema-
tar a anterior lexislatura.

Por último, lembrou que 
a autovía A-54 entre Lugo 
e Santiago é unha infraes-
trutura estratéxica, non só 
para a cidade de Lugo, se-
nón para o conxunto de Ga-
licia, xa que se trata dunha 
das vías estruturantes pen-

dentes (xunto coa Auto-
vía do Cantábrico e a auto-
vía entre Ourense e Lugo) 
para pechar o armazón via-
rio das vías de altas presta-
cións entre as capitais gale-
gas. Ademais, lembrou que 
se trata dunha das actua-
cións incluídas no Plan Gali-
cia de 2003, que case nove 
anos despois non ten rema-
tado máis que o tramo de 9 
quilómetros, que conectan 
Lavacolla con Santiago de 
Compostela.

A cuarta edición do Sa-
lón do Automóbil de Expo-
coruña, celebrada do 24 ao 
26 de febreiro, dará acubi-
llo a máis de 25 marcas e 
volverá a converterse no 
mellor lugar para coñecer 
as últimas novidades no 
mundo do motor. Detrás 
deste Salonauto A Coru-
ña atopamos a Eventos do 
Motor -empresa encarga-
da de organizar o encon-
tro- que vén de cumprir 20 
anos de traballo a prol de 
todo tipo de exposicións e 
monográficos no eido do 
motor. O Salón do Automó-
bil terá lugar no recinto de 
Expocoruña, onde atopa-
remos máis de 10.000 me-
tros cadrados dedicados a 
stands e expositores de au-
tomóbiles e motocicletas 
que se poderán ver, probar 
ou mercar. Asemade, aque-
les que visiten Expocoruña 
poderán gozar dunha mos-
tra de coches e motos clá-
sicos de diferentes épocas. 
Co gallo de entreter aos 
máis pequenos/as, ache-
garanse varias posibilida-
des: dende pilotar coches 
de slot en dúas grandes 
pistas até participar no sor-

teo de tickets para montar 
nos karts de Marineda City 
ou París-Dakar.

Tamén haberá lugar 
para as novidades no Salo-
nauto, pois estarán presen-
tes as ofertas máis recentes 
do mercado como os pe-
quenos utilitarios (Fiat Pan-
da, Suzuki Swift Sport), as 
berlinas e cupés (Audi A4, 
Hyundai i30, Kia Optima), 
os monovolumes (Renault 
Scenic, Lancia Voyager), os 
todoterreos (Subaru XV, 
Ranger Rover Evoque) ou 
os híbridos e eléctricos (Re-
nault Twizy...). 

Dicir que, como anos 
anteriores, a fin de semana 
seguinte a Salonauto dará 
comezo Motorocasión -o 
mellor escaparate de vehí-
culo usado- será do 1 ao 4 
de marzo.

A autovía Santiago-Lugo unha infraestrutura estratéxica aprazada

Salonauto 
2012,  

todo sobre 
rodas

NEUMÁTICOS PERNAS: Milladoiro. Tel.: 981 53 62 55  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
NEUMÁTICOS PONTEVEA: Pontevea – Teo (A Coruña). Tel.: 981 80 90 49  -  Fax: 981 80 91 78
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■ EmIlIO BlAncO | TexTo

Galicia non dá recupe-
rado o pulso no segmento 
comercial da automoción 
nin coa entrada de 2012. As 
matriculacións baixaron un 
8,7 por cento en xaneiro, ó 
venderse 2.364 coches. Non 
obstante, no conxunto de 
España as vendas subiron un 
2,5 por cento, grazas a que 
o mes pasado houbo un día 
hábil máis respecto a xanei-
ro de 2011.

O sector da automoción 
segue sendo un importante 
termómetro para medi-las 
duras consecuencias da cri-
se en Galicia. Os concesiona-
rios galegos iniciaron 2012 
con malos datos. As vendas 
de coches descenderon en 
xaneiro un 8,7 por cento na 

comunidade galega. Unha 
caída porcentual que afonda 
na difícil situación que atra-
vesan moitas empresas.

Especialmente significa-
tiva foi a baixada en Ouren-
se. Os concesionarios ouren-
sáns matricularon o mes 
pasado 248 vehículos, o que 
se traduce nun descenso 
dun 22,5 por cento respec-
to a hai doce meses. Tamén 
é moi importante a caída 
rexistrada nunha das provin-
cias de referencia como Pon-
tevedra. As matriculacións 
descenderon un 12,6 por 
cento na demarcación ga-
lega máis representativa en 
produción. O sector comer-
cial pontevedrés unicamen-
te matriculou 703 coches en 
xaneiro. En Lugo as vendas 
baixaron un 8,3 por cento, 

coa comercialización de 288 
unidades. Na Coruña, a mer-
ma comercial foi dun 2,3 por 
cento, con 1.125 automóbi-
les matriculados.

Fontes do sector en Gali-
cia apuntan que “o segmen-
to de particulares segue moi 
feble e non se ve unha recu-
peración a curto prazo”. Os 
donos dos concesionarios 
destacan os esforzos que fan 
para incentiva-lo consumo, 
xa que “hoxe é arredor dun 
dez por cento máis barato 
mercar un coche respecto ós 
últimos exercicios”.

No conxunto de España, 
os concesionarios consegui-
ron aumenta-las vendas nun 
2,5 por cento en xaneiro, con 
54.961 unidades. Pero é un 
avance conxuntural. O sec-
tor beneficiouse de que o 

pasado mes houbo un día 
hábil máis respecto a xanei-
ro de 2011.

reforma
Nun comunicado, a pa-

tronal da automoción va-
lorou a reforma laboral re-
centemente aprobada polo 
Goberno. A asociación de 
fabricantes ANFAC conside-
ra que axudará a mellora-la 
competitividade da indus-
tria do automóbil. ANFAC 
aplaude que a norma priori-
ce os convenios de empresa. 
Neste senso, lembra que as 
factorías españolas aumen-
taron a súa carga de traballo 
coa adxudicación de doce 
novos modelos nos últimos 
anos grazas ás negociacións 
directas entre os directivos e 
os sindicatos.

Os concesionarios galegos 
empezan mal 2012

As matriculacións caen un oito por cento en xaneiro
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Un dos usuarios das 
calzadas públicas máis 
exposto é o ciclista. O seu 
corpo é a carrozaría que 
viste a dúas rodas estrei-
tiñas. En calquera choque 
ou alcance cun vehículo 
de motor o ciclista será 
con toda probabilida-
de o que saia peor para-
do, nalgúns casos incluso 
morto.

Unha das críticas de 
“cafetín”, infundadas, de 
moitos condutores é que 
os ciclistas van en grupo 
e “estorban” a circulación. 
Isto implica un descoñe-
cemento da normativa e 
un grao de prepotencia 
por parte destes condu-
tores. O regulamento xe-
ral de circulación é claro 
cando sinala que os ciclis-
tas poden circular polas 
estradas en grupo, tanto 
en fila india como en pa-
ralelo, e que nos adianta-
mentos os condutores de 
vehículo a motor teñen 
a obriga de deixar unha 
distancia mínima de 1,5 
metros, reducir a veloci-
dade e ocupar parte ou 
todo do carril contrario, 
do mesmo modo que se 
fai para adiantar a outro 
vehículo de catro rodas. 
Non facelo pon en perigo 
a integridade física dos 
ciclistas e é a causa de 
moitas lesións e mortos 
na estrada. Son moitos os 
condutores que case pa-
san rozando a estes gru-

pos sen minorar a veloci-
dade.

Distintos colectivos e 
clubs de ciclistas nacio-
nais queren que se poña 
fin á sangría de ciclistas 
mortos nas estradas. Por 
iso pediron á Dirección 
Xeral de Tráfico e a outros 
entes responsables do 
tráfico, unha vez máis, 
que se respecte a distan-
cia lateral de segurida-
de nos adiantamentos e 
que se poña en marcha 
unha nova campaña ins-
titucional para “reeducar” 
os condutores de turis-
mos sobre como se debe 
adiantar aos ciclistas.

Os responsables de 
tráfico deben facer cum-
prir con rigor a normati-
va. Algo que non se fai, 
como o demostra o baixo 
número de denuncias 
que se fan por esta infrac-
ción grave que compor-
ta a perda de catro pun-
tos do carné de conducir. 
Os usuarios das bicicletas 
están convencidos que se 
se respectase a distancia 
obrigatoria, non se pro-
ducirían este tipo de ac-
cidentes, co que se evita-
rían moitas vítimas.

As autoridades de-
ben sensibilizarse con 
este tema. Empezando 
por colocar paneis infor-
mativos, ou utilizando 
os que xa están instala-
dos, lembrando a obriga 
de manter a distancia de 
seguridade en todas as 
estradas onde sexa habi-
tual o paso de ciclistas, 
nas entradas e saídas das 
poboacións, nas proximi-
dades dos polígonos in-
dustriais ou nas estradas 
de montaña.

Se os condutores res-
pectasen aos ciclistas 
avanzaríase moito nun 
tema tan sensible como 
é o da seguridade viaria. 
Simplemente é cuestión 
de respectar as normas 
do código de circula-
ción e ser prudentes can-
do vexamos un ou varios 
usuarios de bicicleta por 
unha vía pública.

Ciclistas, un tema sensibleCiclistas, un tema sensible
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O modelo Giulietta de 
Alfa Romeo vén de adaptar 
un novo cambio automáti-
co, o Alfa TCT. O dito cambio, 
de dobre embrague, estará 
asociado aos motores gasoli-
na 1.4 TB MultiAir de 170 cv e 
ao diésel 2.0 JTDM-2 de 170 
cv. Cómpre subliñar que o as-
pecto máis importante des-
te cambio é a adopción dos 
dous embragues: un para as 
marchas pares e outro para as 
impares.

Emporiso, o cambio de 
marcha realízase grazas a un 
intercambio gradual da pre-
sión en cadanseus embra-
gues, garantindo un subminis-
tro continuo de par e tracción, 
sen baleiro mecánico. A con-
clusión  é unha meirande co-

modidade, unha sensación de 
condución deportiva e unhas 
prestacións maiores se o com-
paramos cun cambio manual. 

O cambio Alfa TCT está di-
rixido por unha panca de cam-
bios ergonómica á que se lle 
poden engadir as levas de 
cambio detrás do volante. É 
xusto informar que o cambio 
da casa italiana caracterízase 

tamén polo alto rendemento, 
o baixo consumo e as reduci-
das emisións (un 10% menos 
que o cambio manual). Así 
o amosan as cifras, pois este 
cambio asociado ao propulsor 
1.4 TB MultiAir de 170 cv ten 
un consumo de 5,2 l/100 km 
e unhas emisións de 121 g/km 
de CO2; no caso da motoriza-
ción diésel, o cambio Alfa TCT 

asociado ao motor 2.0 JTDM-2 
de 170 cv ten un consumo de 
4.5 l/100 km e unhas emisións 
de 119 g/km. 

Os prezos do Alfa Romeo 
Giulietta co novo cambio au-
tomático Alfa TCT van dos 
26.840 euros da versión gaso-
lina aos 28.897 euros do dié-
sel, ámbolos dous co acabado 
Distinctive.

Continental -empresa 
xermana precursora no eido 
da tecnoloxía dos vehículos 
híbridos e eléctricos- vén de 

facer un estudo en Alema-
ña para probar que o mer-
cado dos coches eléctricos 
será unha realidade facti-

ble no intre que este experi-
mente unha baixada de pre-
zo. Os resultados do ensaio 
así o amosan, xa que un 99% 
dos enquisados escoitaron 
falar dos coches eléctricos 
e 9 de cada 10 persoas con-
ducen menos de 100 km ao 
día, feito que actúa a prol do 
eléctrico, xa que este tipo de 
medio ten unha autonomía 
de arredor de 150 km. E para 
aqueles que conduzan máis 
de 100 km ao día, o proble-
ma tamén estaría soluciona-
do, xa que se prevé (grazas á 
axuda duns novos acumula-
dores de enerxía) que os vin-
deiros coches eléctricos te-
ñan unha autonomía de 300 
km, situando así a máis do 
97% dos condutores detrás 

do volante dun destes auto-
móbiles.

O estudo levado a cabo 
por Continental tirou con-
clusións positivas: un de 
cada dous condutores pa-
garía máis por estes coches 
respectuosos co medio am-
biente, o 30%  afirmou estar 
disposto a conducir un eléc-
trico e un 70% renunciaría 
a unha velocidade superior. 
Outros aspectos tratados no 
exame da empresa xerma-
na concluíron que a lonxitu-
de do vehículo, a aceleración 
ou mesmo o tan importante 
acto de cargar a batería xa 
non son impedimentos para 
os condutores á hora de va-
lorar o feito de facerse cun 
vehículo eléctrico.  

Mercaría vostede un 
coche eléctrico?

A casa italiana Fiat dálle 
unha viraxe á súa gama Bra-
vo e achega un novo acaba-

do, o MyLife. Porén, o Bravo 
máis básico asóciase á ver-
sión Active, sendo o máis 

barato do segmento e ache-
gando de serie: ar acondi-
cionado, radio CD MP3, ESP 
con Hill Holder e todo dispo-
ñible nas motorizacións 1.4 
de 90 cv gasolina (12.200 
euros) e o 1.6 de 105 cv dié-
sel Multijet (14.200 euros). 

En canto ao novo aca-
bado, o MyLife, contará cos 
seguintes elementos: ar 
acondicionado, Blue&Me, 
4 airbags, faros antinéboa, 
Cruise Control, lamias de 
aluminio de 16 polgadas en 
cor negra diamantada, vo-
lante e cambio en coiro... 
Por se isto non abondase, o 
Bravo MyLife achega a po-

sibilidade (por 600 euros 
máis) de ampliar o equipo 
co Pack MyLife que cons-
ta de: elevaxanelas eléctri-
co posterior, repousabrazos 
asento dianteiro, sensor de 
chuvia e crepuscular, roda 
de reposto 205/55 R16 e kit 
fumador.

O Bravo MyLife virá con 
tres propulsores a elixir: un 
gasolina de 90 cv, dous dié-
sel de 105 e 120 cv.

Os prezos do Fiat Bra-
vo van desde os 14.600 
euros do Bravo 1.4 Active 
90 cv Gasolina até os 18.600 
euros do Bravo 1.6 MyLife 
120 cv Diésel.  

Un novo Bravo, 
o MyLife

Un novo cambio para o Romeo Giulietta
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O novo Malibu vén de ser 
probado e avaliado na estrada 
polos enxeñeiros de Chevro-
let que percorreron máis dun 
millón de millas (1,6 millóns de 
km) durante 22 meses ao longo 
dos cinco continentes. Neste 
exame quíxose comprobar di-

ferentes aspectos como: a con-
dución, o manexo, a comodida-
de, a calidade, as prestacións, o 
illamento acústico, o chasis, a 
calibración do motor, a trans-
misión, os sistemas de navega-
ción, a radio e a resistencia do 
Malibu, xa que se venderá en 

case 100 países de todo o mun-
do, sendo o primeiro sedán me-
diano 100% global da marca 
americana. 

Emporiso, 170 foron os 
vehículos empregados para 
percorrer unha media men-
sual de 73.145 km o e que se 

traduciría en: 66,66 anos con-
ducindo un coche con 24.140 
km ao ano, 201 viaxes de ida 
e volta entre Nova York e Os 
Ánxeles ou dúas viaxes de ida 
e volta á Lúa... 

O Chevrolet Malibu de oi-
tava xeración converterase 
no embaixador da marca per-
tencente a General Motors 
ao longo de todo o mundo, 
xa que chegará a: China, Co-
rea, Europa e Australia. Cóm-
pre salientar que atoparemos 
ao Malibu nos concesionarios 
europeos a partir da prima-
vera de 2012 e virá equipado 
cun motor gasolina de 2,4 li-
tros ou cun diésel de 2 litros e 
4 cilindros.

Unha nova sucursal da 
Rede Oficial de Concesio-

narios de Honda Automó-
biles España inaugurábase 

o pasado 26 de xaneiro en 
Santiago de Compostela, 
trátase do Concesionario 
Galcar, baixo a xerencia de 
Manuel Varela.

Ata a Vía da Cerva, nº2 
Bis, no compostelán Polí-
gono Industrial do Tambre, 
acudiu Marc Serruya -Pre-
sidente de Honda Automó-
biles España- que estreou 
as instalacións subliñando 
que Galcar forma parte de 
Honda dende hai case 20 
anos. Engadiu o Presidente 
de Honda España que, ma-
lia as dificultades actuais 

do mercado, a decisión de 
Manuel Varela de inaugurar 
este punto de venda de Gal-
car foi moi acertada, xa que 
case coincide (neste mes de 
febreiro) co lanzamento do 
novo Honda Civic, un dos 
alicerces de vendas en Es-
paña.

Coa apertura de Gal-
car en Compostela, Honda 
Automóbiles España con-
ta arestora cun total de 89 
puntos de venda que con-
forman a rede Honda de 
servizo e distribución de au-
tomóbiles en España. 

O Chevrolet Malibu chega á Lúa

A marca de luxo creada 
por Toyota segue adiante na 
súa aposta a prol de situarase 
no cumio dos líderes en can-
to a novidades. Así o amosa 
a súa recente achega dun-
ha pantalla display de 12,3 
polgadas con tecnoloxía HD 
(High Definition) e con po-
sibilidade de formato Dual-
Screen. O afortunado de levar 
a dita pantalla será o mode-
lo Lexus GS 450h que, amais 
de ser moi eficiente como 

vehículo -343 cv e só 137 g/
CO2- converterase no primei-
ro coche en portar a pantalla 
multi-información máis gran-
de da industria do automóbil.

A importancia da intro-
dución deste trebello non 
reside só no seu tamaño, 
pois grazas a este dispositi-
vo, o condutor/a do Lexus 
GS 450 h gozará de gráficos 

e imaxes en alta definición, 
menús e submenús de xeito 
conxunto e dividido contri-
buíndo a unha menor perda 
de tempo por parte do pilo-
to e aumentando así a segu-
ridade. 

Engadir que, na mesma 
pantalla, amosaranse os me-
nús do climatizador, nave-
gación, audio, espazo dis-

poñible no intre de aparcar, 
enerxía dispoñible, funcio-
namento da tecnoloxía Hy-
brid Drive, sistema de bate-
rías, etc.

Cómpre dicir que este dis-
positivo -que virá de serie en 
toda a gama Lexus GS 450h- 
vese reforzado polo sistema 
RTI (Remote Touch Interface) 
que permitirá configurar os 
4 xeitos de condución deste 
Lexus (Eco, Normal, Sport e 
Sport S+).

Lexus, unha imaxe vale 
máis que mil palabras

Compostela estrea un novo 
concesionario Honda

7Novas << Sprint Motor

• SPRINT 180.indd   7 20/02/12   12:01



8 Sprint Motor >> Novas

Dende o Grupo Volkswa-
gen veñen de anunciar que 
este será o ano no que se 
introduza a Plataforma Mo-
dular Transversal (MQB) nas 
marcas Volkswagen, Audi, 
Skoda e Seat. A que nos re-
ferimos coa MQB? Estamos 
a falar dunha estratexia que 
se traduce nun cambio que 
atinxirá ao deseño e á pro-
dución dos automóbiles 
futuros con motores mon-
tados de xeito transversal. 
Esta plataforma abrangue-
rá a todas as marcas e os 
segmentos, así Volkswagen 
producirá na mesma liña de 

montaxe  -malia as súas di-
ferenzas- ao: Polo, Beetle, 
Golf, Scirocco, Jetta, Tiguan, 
Touran, Sharan, Passat e Vo-
lkswagen CC. No entanto, 
informan dende a casa xer-
mana que os primeiros mo-

delos en estrear a dita es-
tratexia serán o sucesor do 
Audi A3 e a vindeira xera-
ción Golf.

Un dos trazos definito-
rios da MQB é a uniforme 
posición de montaxe de 

todos os propulsores; sen-
do decisivos dous mecanis-
mos: o sistema modular de 
motor de gasolina (MOB) 
coa nova gama de motori-
zacións EA211 (de 60 a 150 
cv) e o sistema modular de 
motores diésel (MDB) coa 
tamén nova gama de mo-
torizacións EA288 (de 90 a 
190 cv). Emporiso, amais da 
estandarización dos moto-
res convencionais, a MQB 
tamén montará -na mesma 
posición e sen limitacións- 
todos os conceptos de pro-
pulsión alternativa (gas na-
tural, híbridos e eléctricos).

Volkswagen apúntase á estandarización dos motores

A saga dos Audi A1 
vén de aumentar co A1 
Sportback de cinco por-
tas, un compacto deportivo 
encamiñado á cidade e ao 
cliente máis novo. 

Se nos metemos de cheo 
no Sportback envolverannos 
os materiais, as cores frescas, 

a ergonomía ben pensada e 
os acabados de alta calidade. 
Estamos perante un compac-
to mais o espazo é abondo, na 
parte traseira existe unha ban-
queta (opcional) que pode 
dar acubillo até a tres persoas.

En canto ao equipamen-
to, dous son os acabados (At-

traction e Ambition) e varios 
os paquetes cos que pode-
remos ampliar o equipo do 
novo A1. 

Os motores cos que con-
tará o A1 Sportback son 
sete: tres TDI e  catro TFSI, to-
dos con turbosobrealimen-
tación, inxección directa e 

unha potencia que irá dos 
86 aos 185 cv: o concepto 
downsizing está presente e 
une prestacións deportivas 
a un mínimo consumo. 

Asemade, hai que subli-
ñar que case todas as mo-
torizacións terán sistema 
de prendido e parada, sen-
do o cambio S tronic de 7 
velocidades opcional para 
o 1.6 TDI de 90 cv e para o 
1.4 TFSI de 122 cv (ou ben 
para os propulsores máis 
potentes). Salientar que o 
1.4 TFSI con 140 cv leva tec-
noloxía cylinder on demand 
e o 1.6 TDI de 90 ou 105 cv 
posúe un cambio manual e 
unhas emisións de 99 g de 
CO2/km.

O prezo do Audi A1 
Sportback básico é de 
16.720 euros, e achega de 
serie: ar acondicionado e ca-
tro elevaxanelas eléctricos.

Fiat lanza unha nova ver-
sión do 500, o 500L. O próxi-
mo Salón do Automóbil de 
Xenebra será o escenario elixi-
do para lanzar esta orixinal 
versión do mítico 500.

O 500L é outra concep-
ción que pon, unha vez máis, 
como exponente a creativida-
de da marca italiana: unión de 
función e emoción. Presenta 
unha estrutura de 5 prazas. As 
dimensións son óptimas para 

un coche urbano: 414 cm de 
longo, 178 cm de ancho e 166 
cm de alto. Desenvolve o con-
cepto de carrozaría introduci-
do pola marca co 600 Multi-
pla, antecedente do concepto 
de monovolume compacto.

Esta versión iniciará a súa 
comercialización en Europa 
durante o último trimestre de 
2012 cunha gama de motores 
que comprenderá, en princi-
pio, dúas de gasolina (TwinAir 
e 1,4 litros) e un turbodiésel 
(1.3 Multijet II).

Fiat 500L

A1 Sportback, o 5 portas máis deportivo
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Dende a factoría xerma-
na de Neckarsulm achégase 
ao mercado español unha das 
333 unidades do Audi R8 GT 
Spyder, un modelo de serie li-
mitada que a marca dos catro 
aros numerou e ensamblou a 
man grazas á axuda dos espe-
cialistas de quattro GmbH.     

O motor deste exclusi-
vo modelo é un V10 FSI de 
560 cv e tecnoloxía Audi 
ultra con compoñentes da 
carrozaría en carbono que 
fai que o seu peso diminúa 
en 85 quilogramos. Infor-
mar que o dito propulsor 
-con electrónica especí-
fica, estrutura de magne-
sio e lubricación por cár-
ter seco- é quen de virar a 
altas revolucións.

Asemade, tamén su-
bliñamos que a relación 
peso/potencia do novo 

R8 GT Spyder é inferior a 3 
kg/cv e que o feito de que 
a súa carrozaría sexa des-
cuberta non supón unha 
mingua das prestacións... 
e a mellor proba é que 
este Audi é quen de ace-
lerar de 0 a 100 km/h en 
3,8 segundos, acadando 
unha velocidade máxima 
de 317 km/h. 

Engadir que a poten-
cia é transmitida ás catro 
rodas mediante a tracción 
integral quattro a través 
do cambio R tronic de seis 

velocidades, que ache-
ga un mecanismo launch 
control para conseguir a 
máxima eficacia nas ace-
leracións dende parado.  

En canto ao equipa-
mento do R8, incluirá de 
serie: sistema de faros 
completos con Led, equi-
po de son Bang&Olufsen 
con 12 altofalantes e 465 
vatios de potencia, entre 
outros elementos.

O prezo do Audi R8 GT 
Spyder en España será de 
227.600 euros.

Audi R8 GT 
Spyder: puro 
privilexio

9Novas << Sprint Motor
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Citroën traballa arreo para 
acadar a máxima satisfacción 
dos seus clientes. Desta volta 
ten entre mans unha opera-
ción na que os compoñentes 
son: un equipamento com-
pleto + os últimos avances en 
tecnoloxía + un prezo adquiri-
ble, o resultado chega baixo o 
nome de serie especial Tonic e 
virá asociada aos modelos C3, 
C4, C4 Picasso, Grand C4 Pi-
casso e Berlingo Combi.

Hai que dicir que todos 
os vehículos Tonic achega-
rán ar acondicionado, faros 
antinéboa, Radio CD MP3 
con mandos no volante e 
Connecting Box (Bluetooth, 
USB e toma audio). 

De falarmos de seguri-
dade, os Tonic contarán coa 
axuda (de serie) de ABS con 
repartidor electrónico da 
freada, axuda á freada de ur-
xencia, ESP con ASR, control 
de tracción intelixente e axu-
da á saída en pendente.

As motorizacións que 
irán asociadas nesta serie 

especial Tonic serán unha 
gasolina 1.1i, 1.4i, VTi 95 e 
diésel HDi 70 para o Citroën 
C3 Tonic. O Citroën C4 To-
nic terá un motor gasolina 
VTi 95 e os diésel HDi 90 e 

HDi 110 6v. En canto aos Ci-
troën C4 Picasso e Grand 
C4 Picasso Tonic, virán pro-
pulsados por motores ga-
solina VTi120 e diésel HDi 
110 6v. 

Os prezos para esta gama 
especial Tonic irán desde os 
13.800 euros do Citroën C3 
1.1i Tonic até os 23.590 euros 
do Grand C4 Picasso HDi 110 
6v Tonic.

Coa satisfacción de ter 
cumprido coas esixentes 
normas de emisións EEV 
(Vehículo Ecolóxico Mello-
rado) é como fai a súa apa-
rición o Volkswagen Crafter, 
desta volta asociado a no-
vos motores de 109, 136, 

143 e 163 cv, todos relacio-
nados co propulsor de 2 li-
tros Common-Rail. 

Volkswagen Vehículos 
Comerciais presenta a este 
novo propulsor biturbo TDI 
de 143 cv como potente e 
moderado en canto a emi-

sións de CO2 e combusti-
ble. 

O motor biturbo do Cra-
fter de 143 cv vén equipado 
coa BlueMotion Technolo-
gie e, na súa versión Fur-
gón, consume só 7,8 litros 
de gasóleo aos 100 km cun-
has emisións de CO2 de 205 
g/km. Se o que se busca 
é unha motorización coas 
emisións especialmente 
baixas, o axeitado é o mo-
tor de 136 cv, válido para 
aturar grandes pesos (máis 
de 2.815 kg en baleiro).

O novo Crafter de 143 cv 
estará dispoñible en versión 
furgón e mixto, cun custo 
adicional de 375 euros PFF 
se o comparamos coa ver-
sión de 136 cv.

A marca de pneumáticos 
xaponesa Falken vén de pre-
sentar un novo modelo ultra 
de altas prestacións encami-
ñado aos vehículos deporti-
vos e cupés, trátase do Azenis 
FK453. O dito pneumático foi 
pensado para mellorar as pres-
tacións de amarre e freada en 
superficies secas e molladas, 
tamén se coidou a estabilida-
de a altas velocidades, facendo 
minguar o ruído.

O Azenis FK453 foi deseña-
do e fabricado no circuíto de 
carreiras de Nürburgring (Ale-

maña), caracterízase pola re-
sistencia á torsión da súa car-
casa. Esta estrutura -chamada 
NUR Spec- complementouse 
cunha segunda capa reforza-
da con nailon co gallo de aca-
dar unha maior estabilidade 
a grande velocidade. Asema-
de, grazas á maior proporción 
de sílice da nova mestura de 
goma NUR Spec aplicada no 
perfil da banda de rodadura, 
o pneumático achega aínda 
máis amarre.  

E seguindo coa banda 
de rodadura, este FK 453 

achega unha efectiva eva-
cuación da auga grazas 
ás tres canles centrais do 
perfil no deseño desta 
banda. 

O novo Azenis FK 
453 xa se atopa no 
mercado, axiña estará 
dispoñible nunha ver-
sión SUV e terá 62 di-
mensións diferentes 
para cupés e deporti-
vos (Porsche 911, BMW 
M3 e Audi), en series de 
25 a 55, con índices de 
velocidade W e Y. 

Azenis FK 453, o pneumático máis resistente de Falken
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O Crafter de agora: 
Biturbo, TDI e 143 cv

Serie Tonic, aumenta a familia Citroën
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Será no Salón do Automó-
bil de Xenebra (8-18 de marzo) 
onde se poida ver por primei-
ra vez ao Skoda Citigo de cin-
co portas. Antes desa data, en 
febreiro de 2012, @s xornalistas 
de todo o mundo terán a posi-
bilidade de probalo e dar con-
ta das novidades que achega... 
para velo nos concesionarios 
europeos haberá que agardar 

até maio, xunto a el aparecerá a 
versión de tres portas.

A marca checa quere en-
trar no segmento A00 con este 
Citigo, que se define como un 
dos máis compactos e amplos 
do seu eido. Alén disto, Skoda 
quere abraiar ao cliente co seu 
enxeño e segue a  súa doutrina 
do Simply Clever con feitura de: 
soporte para fotos e documen-
tos, gancho para bolsas e unha 
morea de posibilidades en can-
to a almacenamento dentro do 
novo Citigo. 

Porén, Skoda non repa-
ra só na comodidade do pa-

saxeiro senón que fai espe-
cial fincapé na seguridade a 
bordo deste modelo, esforzo 
recompensado coa máxima 
puntuación (cinco estrelas) na 
proba de colisión EuroNCAP, 
nota compartida co Volkswa-
gen up! e o Seat Mii.

O motor do Citigo cinco 
portas é un gasolina tres ci-
lindros cunha cilindra-
da dun litro que posúe 
dúas versións: unha 
de 60 e outra de 75 
cv. Existe unha terceira 
variante, a Green tec, 
cun consumo de 4,1 

litros aos 100 km e unhas emi-
sións de CO2 de tan só 96 g/km.

Por certo, o Skoda Citigo 
será o primeiro modelo en es-
trear o novo logo da mar-
ca... 

11Novas << Sprint Motor

Coa intención de alentar 
a venda de vehículos eléc-
tricos no mercado español, 
Nissan Iberia presentou o 
seu plan para promover e 
apurar o despregamento 
dunha rede de carga rápida 
para vehículos eléctricos en 
España. Serán 43 os equipos 
de carga rápida que a marca 
nipona entregará -sen custo 
ningún- a varios operadores 
co gallo de que sexan insta-
lados en Madrid, Catalunya, 
Euskadi, Andalucía e Castela 
e León, lugares onde Nissan 
asinara acordos para a venda 
de coches eléctricos como o 
Nissan Leaf, primeiro vehícu-

lo eléctrico de produción en 
serie do mundo. 

Estes puntos de carga rá-
pida, que serán instalados 
principalmente nas gasolinei-
ras e distribuídos nos núcleos 
urbanos e na saída das cida-
des, achegarán aos clientes li-
berdade e tranquilidade nos 
seus desprazamentos, pois 
atoparanse cada 40 km au-
mentando deste xeito o radio 
de acción do coche eléctrico.

Por último, dicir que a in-
tención de Nissan e do seu 
socio na Alianza Renault é si-
tuarse no cumio da mobili-
dade de cero emisións para 
acadar un planeta sostible.

A versión tres portas do 
Rio chegou aos concesiona-
rios españois dende a factoría 
que Kia ten en  Suhari, Corea. 
O novo Rio, cun aquel máis 
deportivo e xuvenil, inclúe 
un senlleiro frontal que insire 
os faros dianteiros e o logo da 
marca enriba da grella. 

No apartado das moto-
rizacións, este Rio tres por-
tas achegará a posibilidade 
de elixir entre catro propul-
sores: dous gasolina (1.2 ou 
1.4 CVVT) e dous diésel (1.1 
e 1.4 CRDiWGT), cunhas po-
tencias que irán dende os 75 
até os 109 cv. 

É xusto sinalar que o 
novo Rio conta cunha das 
máis baixas cifras de emi-
sións de CO2 do mercado: 
85 g/km, iso si, todo grazas 
ao sistema ISG. Outro dato 
a salientar é o consumo de 
combustible, pois este Kia 
sitúase nos 3,2 litros por 
cada 100 km, no caso do 
modelo diésel EcoDyna-
mics.  

Os interesad@s en facer-
se cun Kia Rio tres portas de-
ben saber que este modelo 
xa se atopa dispoñible a par-
tir de 9.135 euros (desconto 
promocional incluído).  

Skoda Citigo:  
grande entre 
os pequenos

Nissan a prol do sostible

O Kia Rio rexuvenece
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Si hai un segmento que a 
crecido considerablemente 
nos últimos anos, malia a 
situación económica, ese foi 
o dos todocamiño ou SuV. as 
principais marcas desenvol-
veron modelos para compe-
tir neste apartado. agora 
Subaru planta cara e mostra 
o que será un duro compe-
tidor para os tiguan, Kuga, 
Qashqai... o Subaru XV

■ XABIER VIlARIÑO | TexTo

■ SPRInT mOTOR | FoTos

O Subaru XV é un novo 
tipo de crossover SUV que, 
non só proxecta unha gran 
presenza malia o seu dese-
ño compacto e deportivo, 
senón que aglutina un am-
plo listado de novos ele-
mentos nunca vistos nun 
todocamiño. Mentres que 
as proporcións da XV trans-
miten unha sensación de 
elegancia e ligereza, o seu 
deseño exterior combina 
unha considerable distan-
cia ao chan, lamias de gran 

tamaño e todas as outras 
características que normal-
mente esperaríase atopar 
nun SUV. É máis, o rende-
mento de condución é im-
presionante e a eficiencia 
nos consumos é posible 
grazas aos motores de úl-
tima tecnoloxía de Subaru, 
que se unen coa excelente 
maniobrabilidade da que 
Subaru é coñecida e un al-
tísimo nivel de funcionali-
dad. A condución fóra de 
estrada admite algunhas 

alegrías, sempre que non 
lle esixamos o mesmo que a 
un 4x4 puro.

Grazas á Symmetrical 
All-Wheel-Drive e ao con-
cepto avanzado de Subaru 
de Control Dinámico de 
Chasis (dúas tecnoloxías bá-
sicas da marca), este vehícu-
lo transmite moita seguri-
dade ao conducilo. E, como 
tal, o XV novo agrega o valor 
único de Subaru para o seg-
mento cada vez maior do 
crossover clase C.
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Subaru XV

O concepto de produto fundamental que Subaru 
adoptou para o XV pódese expresar en dúas palabras - 
“Aventura Urbana”. En concreto, un vehículo que se adap-
ta perfectamente ao seu uso nunha contorna urbana. 
Polo tanto, Subaru esforzouse en equilibrar de forma óp-
tima os factores de rendemento mellorados, en forma de 
aforro de combustible e pracer de condución (divertido 
de conducir) cun deseño exterior elegante e moi distinti-
vo. Como a familia crossover de Subaru segue crecendo, o 
estilo XV é único xa que pode ser á vez deportivo e desen-
fadado. Para iso, conta con cinco puntos crave.
1. Elegante pero musculoso. Deseño intelixente e forte. 

O fabricante xaponés deu ao XV un deseño moi carac-
terístico que combina un perfil único de Subaru, cun-
ha presenza deportiva e, en xeral, enerxética.

2. Lograr a condución áxil e, á vez, o respecto ao medio 
natural. Malia a súa altura total, o XV séntese moi segu-
ro de conducir, e, grazas a un novo motor e transmisión 
que traballan man a man para que sexa máis respetuo-
sos co medio ambiente, este todocamiño ofrece unha 
gran fiabilidade de condución que é única de Subaru.

3. Seguridade ao máis alto nivel: Ademais de propor-
cionar ao condutor cun excelente campo de visión, 
Subaru aplicou a súa experiencia en campos de actua-
ción como o dirixido a evitar colisións e o rendemento 
na protección dos pasaxeiros.

4. Cabina espazosa e relaxante: o XV conta cun habitá-
culo moi espazoso, un amplo e cómodo maleteiro e 
un excelente confort de condución.

5. Rendemento e equipamento adecuado para a vida 
urbana: Este SUV, ao que é moi fácil acceder e baixar-
se, dispón dun avanzado sistema da información e en-
tretemento de moi doado manexo, que axuda ao con-
dutor de moitas formas.

O XV ofrécese con tres motores (EURO 5).
❱ 1.6i Boxer gasolina: Comparado co motor 1.5 Boxer 

Gasolina anterior, este motor para a gama baixa im-
pulsa desde todas as marchas e é máis contido no 
equilibrio entre consumos e o maior goce ao ter unha 
resposta rápida ao pisar o acelerador.

❱ 2.0i Boxer Gasolina: Ademais de ser lixeiro, este mo-
delo proporciona simultaneamente eficiencia de con-
sumos e unha condución confortable. Mentres tan-
to, conta cun alto nivel de par motor en velocidades 
baixas e medias, que é a máis utilizada en situacións 
cotiás e prácticas. Este modelo básico foi equipado 
cun motor de alta capacidade de resposta capaz de 
ofrecer unha sensación de aceleración instantánea, 
ata ao mínimo accionamiento do acelerador.

❱ 2.0 Boxer Diesel: Este motor diésel con configuración 
de pistóns horizontalmente oposta (Boxer) que é lixeira, 
compacta e única de Subaru, aporta unhas moi boas ci-
fras de par motor ata en velocidades baixas e ofrece unha 
excelente resposta ao accionamiento do acelerador.

 Os prezos do Subaru XV van dende os 20.900 euros do 
1.6 gasolina Advance ata os 31.000 do 2.0 Executive 
Plus.

Concepto Gama de motores

Un SUV a ter en conta
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Será no Salón do Automó-
bil de Xenebra (8-18 de mar-
zo) onde se descubra a face 
do novo Chevrolet Cruze Sta-
tion Wagon, a peza que falta-
ba para complementar as ver-
sións sedán e cinco portas. 
Así, os motores do Cruze Sta-

tion Wagon (ademais dos ac-
tuais gasolina de 1.6 e 1.8 l) 
ampliaranse cun propulsor de 
gasolina turbo de 1.4 l, un dié-
sel de 1.7 l e un diésel mellora-
do de 2.0 l. Engadir que as mo-
torizacións gasolina de 1.4 l e 
as diésel de 1.7 e 2.0 l traen de 

serie a tecnoloxía Start&Stop; 
cumprindo, asemade, todos 
os motores a normativa sobre 
emisións Euro V. Esta variante 
do Chevrolet Cruze achega un 
mecanismo de entrada sen 
chave, que fai que poidamos 
entrar no vehículo coa chave 

no peto... Amais disto, o mo-
tor poderase acender ou apa-
gar premendo un botón, sen 
necesidade de meter a chave 
no contacto. 

Outro dos puntos fortes 
deste Station Wagon é que 
conta cun completo sistema 
de información e lecer cha-
mado MyLink. O dispositi-
vo -marca Chevrolet- fai que 
dentro do vehículo se poidan 
usar as funcións do smartpho-
ne do dono, transmitindo o 
contido á pantalla táctil de 7 
polgadas a toda cor e de alta 
resolución.

Nos anos 60, Alfa Romeo 
agasallaba a algúns dos seus 
modelos co distintivo SUPER, 
só os máis especiais levaban 
este sinal distintivo. A día de 
hoxe, a casa italiana quere re-
cuperar esta insignia e pre-
sentar ao Giulietta Serie Li-
mitada Super, un exclusivo 
vehículo que estará restrinxi-
do a só 300 unidades. Empo-
riso, o novo Giulietta Super 
estará asociado a un motor 
diésel 1.6 JTDM-2 de 105 cv, 

cun equipamento chamado 
Pack Super que achega de se-
rie: lamias de aliaxe sport de 
16 polgadas, faros antinéboa, 
mandos de audio no volan-
te e espellos exteriores cro-
mados, todo isto baixo o aca-
bado Progression. Subliñar 
que este propulsor posúe 
un consumo en ciclo mixto 
de 4,4 l/100 km e unhas emi-
sións de CO2 de 114 g/km, 
todo grazas aos dispositivos 
Start&Stop e GSI, que sinalan 

ao condutor/a cando é o in-
tre máis axeitado para cam-
biar de marcha.

A Serie Limita-
da Super des-
te Alfa 

Romeo Giulietta xa se atopa 
nos concesionarios en catro 
cores (Negro, Branco Chiac-
cio, Vermello Alfa ou Negro 
Etna) e a un prezo de 18.900 

euros.
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Os pasados días abríanse 
as portas dun novo centro da 
marca xaponesa de luxo In-
finiti en Galicia. O espazo en 
cuestión atópase na Coruña 
(Avda. das Xubias), con este xa 
son nove os concesionarios 
abertos en España, outros es-
tán en: Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Bilbo, Sevilla e Andorra.

Cunha superficie de 400 
metros cadrados de expo-
sición, aos que hai que en-
gadirlle os encamiñados ao 
servizo de posvenda, o Cen-

tro Infiniti de A Coruña cum-
pre coa normativa da marca 
coñecida como IREDI (Infiniti 
Retail Environment Design Ini-
ciative), unha regra que fixa 
como han de ser os Centros 
Infiniti de todo o mundo, 
máis achegados a unha ga-
lería de arte que a un conce-
sionario: mármore, madeira, 
pinturas de artistas europeos, 
música exclusiva da marca... 
estes e outros elementos son 
os que atoparemos se visita-
mos calquera centro Infiniti. 

Cómpre informar que é 
Bergé Automoción o impor-
tador da firma Infiniti en Espa-
ña, desta volta Bergé asinou 
un acordo co Grupo Caei-
ro -Concesionario Renault e 

Dacia na provincia da Coru-
ña- coa intención de seguir 
adiante co traballo a prol da 
calidade, a atención ao clien-
te e o respecto ao medio am-
biente, máximas desta unión.

Infiniti chega a Galicia

Chevrolet Cruze,  
un máis na familia

Giulietta Super, o valor do exclusivo
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Dende este apartado de Sprint Motor queremos recapitular a historia que conta xa con 
algo máis dun século de vida da marca Chevrolet. Unha aposta que nacía en Detroit 

no ano 1911 e que daba os seus primeiros pasos fabricando coches só para pasaxeiros. 
Habería que agardar até 1918 para atoparnos cos seus modelos máis representativos: 

as camionetas, uns vehículos ben ligados á esencia norteamericana do século XX e que 
seguen a rodar por milleiros nas estradas de todo o mundo. De seguida, resumimos a 

historia de Chevrolet a bordo de dez das súas máis salientables camionetas.

100

S O L U C I O N E S  I N N O VA D O R A S  PA R A  S U  C O M U N I C A C I Ó N  G R Á F I C A

C E N t R O  D E  A t E N C I Ó N  A L  C L I E N t E  9 0 2  9 0  5 0  2 4

n u e v o s  f o r m a t o s  y  s o p o r t e s  ·  I m p r e s I ó n  o f f s e t  y  d I g I t a l  ·  p r o d u c t o s  e s p e c I a l e s  ·  g r a n  f o r m a t o

Chevrolet,             anos de traballo duro

1918
Chevrolet 490

1937
A pickup de media tonelada

1947

1925
Chevrolet de media tonelada

A camioneta de media tonelada da serie Advance-Design

Corría o mes de xaneiro de 1918 e Chevrolet 
abría unha nova porta cara o mundo das camione-
tas, os primeiros modelos en saír das factorías ame-

ricanas foron dous pickups de catro cilindros e media 
tonelada en formato de “chasis aberto” (non se incluía 

a carrozaría de fábrica) para que o cliente elixira unha 
cabina de madeira e unha caixa de carga, ou ben un cor-

po de van segundo o uso que lle fora dar ao vehículo. Os 
modelos en cuestión eran unha Chevrolet 490 e unha Mo-
delo T, esta última cun motor de 37 cabalos que daría paso 
-no ano 1929- a un propulsor de seis cilindros, o lendario 
“Cast-Iron Wonder”. A partir dese intre, todas as camionetas 

lixeiras de Chevrolet levarían motorizacións de seis cilindros. 

En 1937, Chevrolet estreaba novas camionetas, con moi-
to máis estilo... se cadra as mellores deseñadas do momento. 
A dita versión de 1937 tiña unha carrozaría máis resistente e 
un motor de meirande tamaño e potencia (78 cv); para pro-
bar a súa resistencia, este pickup de media tonelada perco-
rreu 16.400 quilómetros arredor de Estados Unidos baixo o 
control da Asociación Estadounidense do Automóbil cunha 
carga de 477 kg e un consumo de 11,3 l/100 km.

Foi en 1925 cando se montou a primeira camioneta de 
Chevrolet en Brasil, cunha carrozaría pechada. A finais dos 
anos 50, a General Motors (GM) do Brasil fabricaba as pic-
kups Chevrolet Amazonas e outros modelos exclusivos para 
os clientes brasileiros, aínda que tamén se exportaba a paí-
ses veciños.

A comezos de 1947, Chevrolet presentaba as súas pic-
kups da serie “Advance-Design”, os primeiros vehículos re-
deseñados que saíron ao mercado GM logo da Segunda 
Guerra Mundial: máis espazo, máis comodidade, máis visi-
bilidade e unha caixa de carga máis ancha. A xeito de curio-
sidade, dicir que este modelo vintage está considerado de 
interese para coleccionistas, entusiastas de hot-rods e searei-
ros do tunning, sendo a súa feitura clásica homenaxeada cos 
deseños do roadster Chevrolet SSR /(2003-2006) e co SUV 
crossover compacto HHR.
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S O L U C I O N E S  I N N O VA D O R A S  PA R A  S U  C O M U N I C A C I Ó N  G R Á F I C A

C E N t R O  D E  A t E N C I Ó N  A L  C L I E N t E  9 0 2  9 0  5 0  2 4

n u e v o s  f o r m a t o s  y  s o p o r t e s  ·  I m p r e s I ó n  o f f s e t  y  d I g I t a l  ·  p r o d u c t o s  e s p e c I a l e s  ·  g r a n  f o r m a t o

Chevrolet,             anos de traballo duro
1955

A Chevrolet Cameo

1967
A Chevrolet C-10 e o pack CST

1973
Chevrolet Suburban con pack Cheyenne Super

A serie “Task Force” prendía motores cun aquel máis mo-
derno. Cun propulsor V-8 de bloque pequeno con válvula 
en culata, a Chevrolet Cameo definíase como unha “camio-
neta para cabaleiros” cun pretendido ar de elegancia que 
a afastaba da práctica esencia do campo. Subliñar que se-
ría en 1957 o intre no que chegaba un importante avance 
na enxeñaría que influiría até o día de hoxe, referímonos ao 
primeiro sistema de tracción ás catro rodas instalado en fá-
brica.

En 1967 todas as camionetas Chevy estreaban look e coa 
introdución do paquete Custom Sport Truck (CST) incluíanse 
melloras de gama alta propias dun coche: ben para o inte-
rior, ben para o exterior. No mesmo ano, o Sistema Federal 
de Estradas Interestatais daba aos estadounidenses acceso 
á natureza e ás zonas recreativas do país, sendo este un feito 
que aínda impulsou máis o atractivo e a funcionalidade das 
camionetas Chevrolet.

O modelo orixinal “El Camino” combinaba os aleróns dos 
coches Chevrolet da época coas prestacións dunha pickup 
de media tonelada. En 1978 “El Camino” transformábase na 
plataforma do Chevrolet Malibú, un vehículo máis pequeno. 
Os últimos modelos son de 1987, arestora Chevrolet segue 
a recibir peticións e suxestións para reeditar este modelo de 
grande éxito.

A “Suburban” de 1973 amosaba unha carrozaría 
de catro portas nova e máis ampla, con esta ache-
ga substituíase a moda das tres portas. Esta ca-
mioneta daba acubillo a nove pasaxeiros, era máis 
grande, alongada e forte que as anteriores. Un 
novo paquete opcional -o Cheyenne Super- engadía 
detalles de luxo e comodidade, todo cun motor V-8 de 
bloque pequeno de 5.735 centímetros cúbicos. A “Suburban” 
estaba dispoñible con tracción ás 2 ou ás 4 rodas. Dicir que, 
en 2010, Chevrolet celebrou o 75 aniversario deste modelo, 
o vehículo con meirande percorrido da historia do automó-
bil, sendo tamén o responsable de dar a coñecer ao público 
as vantaxes dos SUV de catro portas.

■ FERnAnDO cuADRADO | TexTo

■ SPRInT mOTOR | FoTos

1959
Unha camioneta para pasaxeiros, Chevrolet El Camino

Segue na página 32
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Coche 2012

Mo
no
vo
lu
me
2012

Edición Premios 

Un premio que se de-
finiu nos últimos días foi 
o do Monovolume Sprint 
Motor 2012, o Opel Zafi-
ra Tourer levouno despois 
dunha dura batalla de vo-
tos. Os adeptos a este tipo 
de vehículo amosaron que 
teñen un nivel de coñece-
mento ben alto. Esta tercei-
ra xeración mide 19 centí-
metros máis que a anterior 
e de certo, medra en todos 
os sensos e, sobre todo, nos 
apartados técnicos.

O título de Coche Sprint Motor 2012 foi para 
o Citroën DS5. Fica confirmado con este galar-
dón que a idea da marca francesa de facer unha 
gama diferenciada foi todo un éxito. A familia DS 
creou imaxe de marca cunhas liñas limpas ben 
definidas e uns interiores con xenes propios, 
onde o fabricante puxo todo o seu bo facer. Os 
tres modelos DS teñen características de seu, fei-
to que non os fará pasar desapercibidos cando 
os vexamos polas rúas, aínda que se cadra o que 
máis nos abraiará serán os seus coidados inte-
riores.

Un ano máis os lectores 
de SPRINT MOTOR 

acudiron á chamada 
das urnas, votando 
nas catro categorías 
propostas. En total 
foron milleiras as 

papeletas recibidas na 
redacción da revista. 

Malia o intre económico 
que estamos a vivir, 

quedou patente que 
a ilusión e a afección 

polo mundo do motor 
segue a ser moi alta. A 

participación aléntanos 
a seguir adiante e 

mesmo a impulsar esta 
convocatoria, para o 

vindeiro ano, con máis 
pulo. Grazas!
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Todo
terreo

2012

Piloto
2012

Galardón 2012

Mo
no
vo
lu
me
2012

O pequeno todoterreo de Audi 
-o Q3- levouse o terceiro dos tro-
feos, o de Todoterreo Sprint Motor 
2012. A marca xermana acertou con 
esta proposta, e así o están a confir-
mar as vendas. Un vehículo racional 
cunhas condicións que o fan compa-
tible tanto en cidade coma en condu-
ción off-road... iso si, sempre que non 
se lle fagan esixencias de todoterreo 
puro. Cunhas dimensións contidas, é 
un vehículo que de seguro fará as de-
licias de todos os seus usuarios.

O elixido como Piloto Sprint Motor 2012 foi o piloto de Cam-
bre, Iván Ares. Os seareiros do automobilismo galego foron con-
tundentes á hora de elixilo. Non houbo outra opción tan clara.

O campión galego ten por diante un ano bastante especial xa 
que busca trasladar ao eido nacional as súas boas actuacións nas 
probas galegas. Lembremos que a primeira cita que terá que dis-
putar o campión galego de ralis será nas Palmas de Gran Canaria. 
Proba que se disputará do 15 ao 17 do vindeiro mes de marzo.

Por último, o Galardón Sprint Motor 2012 -decidido pola 
redacción da revista- foi para Stop Accidentes (asociación de 
axuda e orientación aos afectados por accidentes de tráfico). 
Unha organización que tenta que a seguridade viaria sexa 
maior cada día. Stop Accidentes promove un cambio cultural 
sobre a seguridade viaria e os accidentes de tráfico. Trata, así 
mesmo, de concienciar á sociedade en xeral para reducir a 
violencia viaria e os seus efectos. Por outra banda, reivindica 
os nosos dereitos esixindo ás institucións implicadas a axuda 
ás vítimas e afectados por accidentes de tráfico. Tamén trata 
de impulsar actuacións para acadar unha mobilidade sostible 
e segura.
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Novo
Toyota

Avensis

Boa sintonía 
entre calidade 
e prezo

■ luíS RIVERO DE AguIlAR | TexTo      ■ mª FDEz. zAncA | FoTos
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Que podemos dicir da Ribeira Sacra? Que é espectacular, abraiante e sorprenden-
te. A Rivoyra Sacrata da Idade Media achéganos carballeiras, soutos de castiñeiros, 
viñedos, fervenzas, pazos, mosteiros, ermidas, miradoiros, montañas e vales, unha 

gorentosa gastronomía e moitas bodegas onde se elaboran uns viños únicos e 
extraordinarios, tirados dunhas uvas que maduran ao sol paseniño nas vertixinosas 

terrazas  inclinadas que se achegan ao río Sil.

Así, o noso percorrido comezaba en Monforte de Lemos, pasando por Quiroga, para 
continuar cara a estación de esquí e montaña de Cabeza de Manzaneda, cunha 

parada obrigatoria en Castro Caldelas, unha vila limpa e respectuosa co seu pasado 
e cun castelo aberto ao viaxeiro, ben coidado e mellor rehabilitado.
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O noso novo Toyota 
Avensis zigzagueou suave-
mente entre viñedos, gozou 
da montaña e da neve e dis-
correu parello ao río Sil até 
retornar, xa coa noite, ás te-
rras do Conde de Lemos.

O modelo probado -cedi-
do por COMPOSTELA MÓ-
VIL, concesionario Toyota en 
Santiago de Compostela e 
Ourense- foi un Avensis dié-
sel de 124 cv con acabado 
Advance, que nos abraiou 
pola súa ledicia e o seu baixo 
consumo: tan só catro litros 
e medio, algo que cómpre 
salientar e aplaudir nestes 
tempos de crise.

Hai que dicir que este 
Avensis xa vai pola terceira 
xeración (leva doce anos no 
mercado) e, desta volta, vén 
de recibir algúns cambios 
que son fundamentais e que 
fan que poida competir sen 
complexos cos da súa cate-
goría... Trátase do anterior 
Avensis, cuns cambios que o 
actualizan e o fan máis agra-
dable á vista. Esta vez foi re-
deseñado polo novo centro 
europeo de Toyota en Bruxe-
las e está feito ao gusto do 
vello continente. O frontal é 
100% novo e tamén a parte 
traseira. Salienta o seu novo 
parachoques cun recha-
mante frontal, cunha grella 
trapezoidal invertida e uns 
faros e pilotos de novo tra-
zado. A imaxe que transmi-
te é de forza e potencia, moi 

en consonancia coa estéti-
ca dos novos vehículos que 
saen ao mercado.

Este Avensis mide 4,76 
metros de longo e 1,8 me-
tros de ancho e ten un es-
pectacular maleteiro de 509 
litros, na versión sedán... é 
tan grande que para cargalo 
ao completo é preciso facer 
algunha contorsión, xa que a 
boca de carga é un pouco es-
treita. De elixirmos a versión 
familiar Cross Sport, o male-
teiro medraría até os 543 li-
tros, coa posibilidade de am-
plialo até os 1.609 litros cos 
asentos dobrados. Aí si que 
non teremos problema nin-
gún á hora de meter as ma-
letas, xa que o acceso neste 
caso é ben amplo e cómodo, 
cunha altura moi razoable 
dende o chan.

Cinco pasaxeiros van moi 
cómodos, con espazo abon-
do para as pernas. Tanto o 
condutor coma o acompa-
ñante irán ben suxeitos nuns 

asentos que se adaptan á 
perfección (mellorou moi-
to na suxeición lateral). De-
trás, atendendo a que agora 
o piso é totalmente chairo, 
poden ir tres viaxeiros có-
modos e relaxados, xa que 
ten sitio suficiente para aco-
modarse e non pasar “estrei-
teces”.

O Avensis que probamos 
vén adaptado ás novas tec-
noloxías, cunha pantalla tác-
til central multifunción na 
que se pode gozar dun na-
vegador que nos vai cantan-
do a ruta de vagar. No equi-
po de son, gozaremos do 
MP3 e da conexión Blueto-
oh avanzada. Ten unha cá-
mara traseira para poder es-
tacionar sen problemas e 
unha toma USB compatible 
con iPod. En fin, unha total 
posta ao día para un auto-
móbil que triunfa en todo o 
mundo e que acada, entre os 
seus propietarios, uns índi-
ces de satisfacción altísimos.

E unha vez na estrada, 
que podemos agardar des-
te novo Toyota? Pois moi-
ta amplitude, comodidade 
e confort de marcha, xa que 
a suspensión é boa e absor-
be á perfección as peque-

nas irregularidades do firme, 
moita estabilidade e ama-
rre abondo... E pouco aba-
neo. Estamos perante un co-
che feito para desprazarse 
sen présas, gozando da pai-

❱❱ a SalieNtar
- relación calidade/prezo, sen rival
- comodidade de marcha
- consumos razoables

Pódese elixir entre 5 
motores: 2 de gasolina 
-un 1.8 WTi de 147 cv 
(cun consumo de 6,5 li-
tros por cada 100 quiló-
metros) e o 2.0 de 152 
cv (cun consumo de 6,9 
l/100 km)- ou os 3 mo-
tores diésel, un 2.2 D-4D 
de 150 cv ou o de 177 cv 
e o totalmente renovado 
2.0 D-4D de 124 cv, cun 
consumo moi reducido 
de 4,5 l/100 km e unhas 
emisións ben baixas (119 
g/km), o que supón que-
dar exento do imposto 
de matriculación. Segun-
do os cálculos feitos pola 
marca xaponesa, o 85% 
das vendas en España de-
cantaranse por este pro-
pulsor, máis barato e me-
nos contaminante. Estas 
novas motorizacións son 
duras, fiables, e de suave 
funcionamento. En resu-
mo: non adoitan presen-
tar problemas... temos 
motores extraordinarios 
para milleiros e milleiros 
de quilómetros.

En canto ao cambio, 
é manual e de 6 marchas. 
Pódese adquirir tamén 
cun cambio automático, 
coñecido como “Multi-
drive”, con variador con-
tinuo. En diésel, póde-
se equipar coa caixa de 
cambios secuencial, con 
levas no volante e bauti-
zada como “Autodrive”.

Monitorizacións

o maleteiro é espectacular. 509 litros
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saxe e da condución. É bas-
tante silandeiro, aínda que 
se apuramos as marchas, 
percibiremos o rumor afas-
tado do motor diésel. A di-
rección asistida eléctrica fai 
que na cidade se poida vi-

rar o volante sen case esfor-
zo (moi de agradecer, sobre 
todo, nas manobras de apar-
camento) e que unha vez na 
estrada, a medida que a ve-
locidade aumenta, a direc-
ción se volva cada vez máis 
dura, para que non nos leve-
mos un susto ao virar brus-
camente o volante. O coche 
entra ben nas curvas pecha-
das e non hai que facer moi-
to esforzo para desenvolver-
se tanto no tráfico urbano, 
coma nas estradas galegas.

Emporiso, volvamos ao 
interior para subliñar o agra-
dable deseño do cadro de 
mandos e a calidade dos 
materiais empregados. A 
iluminación do cadro é boa 
e tamén a comodidade de 
manexo da radio, por exem-

plo, dende o volante (é algo 
indescritible). Asemade, hai 
novos materiais en diversas 
zonas, e iso nótase se o com-
paramos coa versión ante-
rior. O tento do tapizado dos 
asentos é bastante agrada-
ble e a impresión que se leva 
un é de que os asentos están 
feitos para aturar moitas ho-
ras ao volante.  

Hai que dicir que a To-
yota sempre lle preocupou 
a seguridade á hora de des-
eñar e equipar aos seus ve-
hículos. Arestora, pódese 
adquirir este Avensis con 
sistema de seguridade pre-
colisión, co mecanismo de 
mantemento de traxectoria 
e co aviso de cambio invo-
luntario de carril. Todos estes 
novos sistemas fan que levar 
un automóbil sexa cada vez 
máis seguro e que poida-
mos conducir de xeito máis 
relaxado, se é que as condi-
cións do tráfico son as des-
exables.  

PreZoS
O novo Toyota Avensis ató-
pase á venda en todos os 
concesionarios Toyota de 
Galicia cos seguintes prezos:

Gasolina
❱ AVENSIS 140 ADVANCE 

20.900 €
❱ AVENSIS 140 MULTIDRIVE 

ADVANCE 22.400 €
❱ AVENSIS 150 EXECUTIVE 

26.500 €
❱ AVENSIS 150 MULTIDRIVE 

EXECUTIVE 28.000 €

diésel
❱ AVENSIS 120D COMFORT 

20.900 €
❱ AVENSIS 120D ADVANCE  

21.900 €
❱ AVENSIS 120D EXECUTIVE 

25.200 €
❱ AVENSIS 150D ADVANCE   

23.900 €
❱ AVENSIS 150D AUTODRIVE 

EXECUTIVE 30.400 €
❱ AVENSIS 180D EXECUTIVE 

29.200 €

Na carrozaría Cross 
Sport hai que contar con 
1.500 euros adicionais, 
agás na versión Executi-
ve, que son 2.500 euros.

Convén estar atentos 
ás distintas promocións 
que nos achega a marca. 
Pódese adquirir até finais 
de mes un Avensis 140 
Advance por só 19.990 
euros.

Apuntamento

O novo Avensis pre-
séntase en tres acabados: 
Comfort, Advance e Exe-
cutive. No acabado básico 
Comfort, disporemos de la-
mias de aliaxe de 16 polga-
das, faros antinéboa dian-
teiros, luces de circulación 
diúrna, ar acondicionado, 
retrovisores exteriores con 
calefacción e eléctricos, ele-
vaxanelas eléctricos dian-
teiros, control de cruceiro, 
radio CD MP3 USB, Blueto-
oh mans libres, volante de 
coiro con mandos de audio, 
panca de cambio tamén en 
coiro, freo de man eléctrico 
con desconexión automáti-
ca, airbags (frontais, laterais, 
de cortina e de xeonllo para 
o condutor), ABS+EBD+BA, 
sistema automático de pe-
che de portas, etc.

No acabado Advance 
engádeselle ao anterior: la-
mias de aliaxe de 17 polga-
das, Toyota Touch (pantalla 
táctil multifunción, toma 
USB compatible con iPod, 
cámara de visión traseira e 
Bluetooth con audiostrea-

ming), climatizador bi-zona, 
retrovisores que se dobran 
electricamente, sensores de 
luz e chuvia, axuste lumbar 
eléctrico (no asento do con-
dutor), elevaxanelas eléc-
tricos dianteiros e traseiros 
e retrovisor interior antirre-
flectante.

E por último -no acaba-
do Executive- atopámo-
nos, a maiores, con: lamias 
de aliaxe de 18 polgadas, 
faros bi-xenón direcciona-
bles con axuste dinámico e 
lavafaros, luces de circula-
ción diúrna con tecnoloxía 
Led, sistema de navegación 
avanzada con recoñece-

mento por voz, mecanismo 
de entrada e prendido sen 
chave, dispositivo de alar-
ma integral, consola central 
e asentos de coiro.

Informar que hai diver-
sos paquetes que se po-
den achegar para comple-
tar o equipamento do noso 
Avensis: o Pack Techno, 
con faros bi-xenón direccio-
nables con axuste dinámico 
e lavafaros, luces de circula-
ción diúrna con tecnoloxía 
Led e Touch&Go (sistema 
de navegación e conecti-
vidade Bluetooh). O Pack 
Premium trae: asentos de 
coiro (con calefacción para 
o condutor e o acompañan-
te), regulación eléctrica do 
asento do condutor e do 
acompañante, sensores de 
aparcamento, cortinas la-
terais traseiras, audio Pre-
mium con 11 altofalantes e 
volante telescópico con in-
clinación eléctrica. E o Pack 
Safety, que consta de: con-
trol de cruceiro adaptativo, 
sistema de mantemento de 
traxectoria, dispositivo de 
aviso de cambio involunta-
rio de carril e mecanismo de 
seguridade pre-colisión.

Acabados

o novo avensis preséntase en tres acabados: comfort, advance e executive

a iluminación do cadro é boa e tamén a comodidade de manexo da radio

• SPRINT 180.indd   21 20/02/12   12:02



A solución Optima de Kia

■ XABIER VIlARIÑO | TexTo

■ KIA PRESS | FoTos

Feitura
O Kia Optima é máis lon-

go, máis baixo e posúe unha 
meirande batalla que os 
seus antecesores. Cun per-
fil semellante ao dun cupé, 
este vehículo salienta polo 
seu coidado aspecto exter-
no e polo senlleiro do seu in-
terior, encamiñado ao con-
dutor e a achegar a mellor 
calidade posible a bordo do 
mesmo.

motor
O Optima que atopare-

mos nos concesionarios es-
pañois virá asociado a un 
propulsor turbo diésel de 
1.7 litros e 136 cv, cun turbo-
compresor de xeometría va-
riable (VGT) , 4 válvulas por 

cilindro, balancíns flotantes, 
cambio automático de 6 ve-
locidades (sendo opcional 
o cambio manual) con con-
vertedor de par e embrague 
convertedor de par. De serie 
traerá tamén: o Sistema ESC 
(Control de Estabilidade), o 
sensor de velocidade, o sis-
tema de axuda ao prendido 
en pendente ou a función 
VSM de axuda á dirección en 
situacións complexas

Engadir que esta motori-
zación cumpre coa normativa 
Euro5, tendo unhas emisións 
de CO2 de 128 g/km grazas 
-entre outras cousas- ao sis-
tema ISG (Intelligent Stop&Go) 
que tamén contribúe ao afo-
rro de combustible.

equipamento e seguridade
Kia quixo demostrar 

con este modelo que a 

calidade non ten porque 
verse reflectida no prezo 
e para iso dotou ao novo 
Optima dun bo equipa-
mento de serie propio de 
automóbiles de marcas 
premium, como exemplo 
están os faros de xenón 
ou o sistema de audio de 
primeiro nivel Infinity que 
formarán parte do equipo 
deste coche.

En canto á seguridade, o 
Optima aparece cunha ca-
rrozaría 100% nova (feita 
dunha grande porcentaxe 
de aceiro de alta resisten-
cia), un mecanismo de frea-
da con catro discos de freo 
reforzado cos dispositivos 
ABS (Sistema Antibloqueo 
na Freada), ESC (Control 
Electrónico de Estabilida-
de), VSM (Xestión da Esta-
bilidade do Vehículo), ESS 
(Sistema de Freada de Emer-
xencia), airbags (frontais, la-
terais e de cortina) ou re-
pousacabezas activos nos 
asentos dianteiros, entre 
outras cousas.

Kia optima Hybrid
Será a partir do cuar-

to trimestre de 2012, can-
do o Optima se mova grazas 
a un motor híbrido. Na súa 

Berlina con aires de cupé
Logo de ser presentado a nivel mundial no Salón do Automóbil 
de Nova York (abril de 2010), o Kia Optima entrou en Europa a 

través das portas do Salón de París a finais dese mesmo ano. Em-
poriso, a marca surcoreana está disposta a probar os resultados 
da súa receita “Optima” para acadar o éxito dentro do segmento 
D. Co seu novo modelo -o Optima- pretende aumentar as ven-

das en España e no resto de Europa.  
Dende Sprint Motor damos conta de todos os detalles que atinxen 

aos interesados en coñecer, de primeira man, á berlina de Kia.
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A solución Optima de Kia

vertente europea -segundo 
apunta a casa Kia- achegará 
un consumo en ciclo combi-
nado de 5,4 l/100 km e terá 
unhas emisións de escape 
de 129 g/km. O resto de in-

formación relacionada con 
este modelo irase desvelan-
do aos poucos dende a casa 
surcoreana.

un optima mundial
Xa nas orixes de creación 

deste Kia, estivo presente a 
idea de facer chegar a todo 
o mundo este modelo, pois 
a firma de Corea do Norte 
apostaba forte polo seu mo-
delo. Para isto, decidiuse que 
o Optima fose fabricado en 
tres instalacións co gallo de 
responder sen demora á pe-
tición dos clientes.

Así, tres son as factorías 
que se dedican a dar forma 

a este Optima: o centro de 
Hwasung (Corea), o de Geor-
gia (EE.UU.) e o de Donfeng 
Yueda Kia Plant 1 (China).

Prezos
O Kia Optima xa está en 

todos os concesionarios do 
noso país dende o pasado 
mes de xaneiro e os seus 
prezos son:
❱ Optima 1.7 CRDi VGT Con-

cept: 26.620 € 
❱ Optima 1.7 CRDi VGT Dri-

ve: 28.620 € 
❱ Optima 1.7 CRDi VGT Emo-

tion Eco-Dynamic: 31.920 € 
❱ Optima 1.7 CRDi VGT Emo-

tion Aut.: 33.620 € 
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BreVeS

❱❱ Ford lanzou o mondeo limited 
Edition, que incorpora sen suba 
de prezo equipamento adicional 
valorado en 2.700 euros e que 
só estará dispoñible durante os 
meses de febreiro, marzo e abril. 
Ofrécese cos motores diésel de 
115 e 140 cabalos.

❱❱ Smart iniciou a recepción de pedidos 
da versión renovada do seu mo-
delo Fortwo, que dispón dun 
novo aspecto exterior e de no-
vidades no interior. As primeiras 
unidades chegarán aos conce-
sionarios o mes de abril. O prezo 
base será de 10.500 euros.

❱❱ Peugeot iniciará en primavera a 
comercialización da versión re-
novada dos seus comerciais Ex-
pert Tepee e Partner Tepee, que 
serán presentados no próximo 
Salón de Xenebra. Entre as prin-
cipais novidades deste modelo 
atópase a incorporación de no-
vas motorizaciones Euro 5.

❱❱ os custos de mantemento e 
funcionamento dun ‘scooter’ eléc-
trico son inferiores en 2.560 euros 
durante un período de catro anos 
aos dunha motocicleta de simi-
lares características con motor de 
combustión, segundo un estudo 
de going green. Para esta análi-
se, o informe compara o ‘scooter’ 
eléctrico Vectrix VX-2 e outro de 
combustión de 125 cc, cun prezo 
similar.

❱❱ triumph iniciará a venda en marzo 
do seu novo modelo Speed Triplo 
R, que supón unha versión con 
prestacións máis deportivas que a 
variante Speed Tripla. A R incorpora 
unha motorización de 1.050 cc en 
combinación cunha caixa de cam-
bios mellorada que permite au-
mentar as prestacións do propul-
sor de 135 cv.

❱❱ mercedes lanzará no outono o seu 
primeiro modelo de reparto ur-
bano, denominado citan. O novo 
modelo combina unhas grandes 
prestacións para as tarefas de 
loxística urbana coas dun vehí-
culo industrial “robusto e resis-
tente”.

❱❱ audi rebaixa o consumo dos seus 
vehículos un 15% de media cada 
vez que renova unha das súas 
gamas de modelos. Ademais en 
2012 espera lanzar os seus pri-
meiros vehículos e-gas, que 
poderán funcionar con gas na-
tural comprimido producido me-
diante un proceso de electrolisis, 
utilizando electricidade obtida 
con fontes renovables.
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Deixando atrás Com-
postela, dá comezo a nosa 
viaxe cara a terras ourensás 
da Baixa Limia. O noso per-
corrido terá un total de 357 

km (ida e volta), cun tempo 
aproximado de 6 horas e 9 
minutos (cálculo feito sen 
paradas). O custo de com-
bustible será de 47,48 euros 

para un vehículo diésel e de 
48,96 euros para un gasoli-
na. As nosas estradas prin-
cipais serán a OU-540 e a 
N-525.

Primeira parada: Bande 
(Punto B no Google maps)

A distancia que separa 
Santiago de Compostela 
de Bande é de 148 km, cun 
tempo estimado de chega-
da de 2 horas e 25 minu-
tos. Abandonamos Santiago 
pola N-525 dirección Leste-
do, pasando por Silleda, La-
lín até chegar a Dozón onde 
colleremos a AG-53, iremos 
despois por Maside, San Ci-
brao das Viñas, Celanova e 
logo Bande. A primeira para-
da da nosa Peaxe atópase ao 
acubillo dos Montes de Ban-
de, continuación da Serra de 
Leboreiro. Bande garda ves-
tixios de épocas moi antigas, 
desde mámoas, castros ou o 
importante campamento ro-
mano co que conta, o Aquis 
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Perante esta folla en branco a escribir do noso caderno de bi-
tácora, eliximos abrir unha nova vía sen peaxes que nos levará 
a descubrir unha parte da nosa terra rica tanto en patrimonio 

cultural coma natural, falamos da Baixa Limia e dos lugares que 
recomendaremos dende este espazo de Sprint Motor. Pararemos 

en: Bande, Muíños, Lobios e Entrimo, destinos con moito que 
amosar e engaiolantes de abondo como para facer que a nosa 

visita se demore un bocado máis da conta, facendo que esqueza-
mos o reloxo ou mesmo que soñemos con que o noso móbil queda 
sen cobertura mentres nos damos un baño nas augas quentes de 
Bande ou nos perdemos por algunha das múltiples rutas de sen-

deirismo que atravesan a Baixa Limia e que abranguen o senlleiro 
Parque Natural Reserva da Biosfera que é o Xurés-Gerês.

Rumbo á Baixa Limia
■ SOnIA PEnA | TexTo

Saímos de Compostela coas coordenadas fixadas na provincia de Ourense, máis polo miúdo, na contorna do Xurés

restos do campamento romano aquis Querquennis en Bande, por Sonia Pena
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Querquennis, coñecido ta-
mén como “A Cidá” (terceiro 
asentamento da Vía Roma-
na), un xacemento romano 
formado por un campamen-
to e unha “mansio” viaria si-
tuada á beira do encoro das 
Cunchas. Nas proximida-
des sitúase o moderno Cen-
tro de Interpretación “Aquae 
Querquenae”-Vía Nova. Em-
poriso, outro dos atractivos 
deste concello é o seu bal-
neario (no pobo de Baños) 
que nalgunhas épocas do 
ano fica asolagado polo en-
coro das Cunchas. Cómpre 
dicir que estas augas reco-
ñecidas polas súas propieda-
des e aconselladas para tra-

tar o reuma, enfermidades 
da pel e do aparello dixes-
tivo, están a uns 48 graos 
centígrados... Asemade, non 

podemos esquecer a visita 
“obrigada” á a igrexa de San-
ta Comba de Bande -decla-
rada Monumento Nacional 
en 1921- construída durante 
a segunda metade do século 
VII no estilo arquitectónico 
visigodo, sendo o único edi-
ficio que se conservou dun 
mosteiro prerrománico e a 
única igrexa deste período 
que se conserva na súa inte-
gridade.

Segunda parada: 
muíños (Punto c)
distancia Bande-muíños: 
13 km. tempo aprox: 20 min. 

Para chegarmos a Muí-
ños tomaremos a antiga es-
trada OU-42 (arestora OU-
1202), que vai por Xordos, 
Barxés, A Abelleira e Mu-
gueimes. Chegamos a Muí-
ños, lugar que salienta pola 
súa dedicación cara o turis-

mo, conta con diversas casas 
de turismo rural, un albergue 
á beira do encoro das Cun-
chas e mesmo un cámping 
municipal (algo que chama 
a atención na nosa comuni-
dade) cunha relación inme-
llorable en canto a calidade-
prezo. Porén, Muíños tamén 
se caracteriza pola variada 
oferta encamiñada ao lecer, 
xa que posúe unhas instala-
cións ben axeitadas -a carón 
da praia fluvial- para practi-
car deportes acuáticos como 
o piragüismo ou a vela. En-
gadir que preto deste lugar 
hai unhas pozas de augas 
termais ao aire libre.

terceira parada: 
lobios (Punto d)
distancia muíños-lobios: 
15,4 km. tempo: 21 min.

Seguimos pola OU-1202 
para despois coller a OU-

25Peaxe aberta << Sprint Motor

Baixa Limia
A comarca da Baixa Limia está situada na provincia de Ourense e pertencen a ela 
a maior parte dos  concellos que visitaremos: Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e 
Muíños. A Baixa Limia limita ao oeste e ao sur con Portugal, ao norte coa Comarca 
da Terra de Celanova e ao leste coa comarca da Limia. O Limia é un río único, pois 
escavou un corredor natural, no que ficou gravado o espello da historia humana que 
por alí pasou ao longo dos tempos. Nel recóllese todo un tecido fluvial composto 
de fervenzas e saltos, encoros... atravesando unha fronteira até chegar ao Atlántico. 
Únense así o maior Parque Natural da nosa comunidade co de maior importancia en 
Portugal, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, abranguendo un só espazo protexido 
de carácter transfronteirizo único en Europa.

o noso percorrido a ollos do Google maps

Saímos de Compostela coas coordenadas fixadas na provincia de Ourense, máis polo miúdo, na contorna do Xurés

Vista do parque natural da Serra do Xurés, por darío Álvarez
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312 até vermos Fondevila, 
punto que nos levará até o 
noso destino. Pisando xa a 
Raia, a medio camiño entre 
Galiza e Portugal, está Lo-
bios un punto moi axeitado 
de cara a comezar unha das 
múltiples opcións en canto 
a sendeirismo se refire pois 
estamos na terra que dá acu-
billo a un dos parques natu-
rais de máis importancia en 
canto a paisaxe e vida, o da 
Baixa Limia- Serra do Xurés, 
declarado LIC (Lugar de Im-
portancia Comunitaria). Po-
deremos ver unha zona de 
transición floral eurosiberia-
na (atlántica) e mediterrá-
nea. Nos cumios, albiscare-
mos vexetación de monte 
baixo e nas zonas do val, car-
balleiras e outras especies. 
Amais de vexetación, a vida 
animal corre  polos montes 
deste parque pois podere-
mos toparnos con mandas 
de lobos e as súas presas, 

con cabuxas montesas, ca-
balos (chamados ponis ga-
legos ou garranos) ou ca-
chenas, unhas vacas que 
distinguiremos ao lonxe gra-
zas á grandiosa cornamenta 
que posúen. Lobios, xunto 
a Entrimo, podería denomi-
narse capital do Parque Na-
tural, pois na vila-balneario 
de Lobios -coas augas ter-
mais do río Caldo- sitúase a 
Sede e Centro de Interpreta-
ción. Na mesma localidade, a 
escasos metros do balneario, 
teremos a opción de visitar 
os restos romanos da “man-
sio Aquis Originis”. O traxec-
to pola estrada que conti-
núa desde Lobios até o paso 
fronteirizo de Portela do 
Home permite observar,  ao 
lonxe, a fervenza da Fecha, a 
máis alta de Galicia en época 
de chuvias, e tamén coñecer 
o conxunto de numerosos 
miliarios (‘mil pasos ou milla 
romana’) ou columnas que 

sinalizaban as distancias das 
calzadas romanas.  

cuarta parada: 
entrimo (Punto e)
distancia lobios-entrimo: 
8,9 km.  tempo aprox: 16 min.  

Recuamos pola mesma 
estrada que nos levou a Lo-
bios e imos pola OU-540 que 
desembocará na OU-1211 
e logo irá parar á OU-1212, 
que nos guiará sen proble-
mas ao punto final da nosa 
ruta. Desde A Terrachá -ca-
pital municipal de Entrimo- 
que conta cunha interesan-
te igrexa de fachada barroca, 
parten os desvíos cara a se-
rra de Queguas e O Quinxo. 
Por exemplo, o que condu-
ce até a aldea de Olelas, un 
dos mellores sitios para ver 
os exemplares da vaca ca-
chena, raza bovina autóc-
tona, de pequeno tamaño 
e longos cornos, adaptada 

á dureza da serra e que nos 
últimos anos está saíndo do 
perigo de extinción. Outro 
punto ben interesante nes-
ta derradeira parada da nosa 
viaxe é a área recreativa de 
O Pedreiriño, desde aquí ob-
teremos unha magnífica pa-
norámica de varias zonas do 
municipio, así como do en-
coro de Lindoso sobre o río 
Limia, coñecido -segundo 
asegura a lenda- como “o Río 
do Esquezo”, xa que os roma-
nos dicían que aquel que o 
cruzara perdería a memoria. 
Por último, é xusto informar 
que, xa no parque, existen 
rutas en automóbil que en-
lazan os miradoiros naturais 
e paraxes significativas, unha 
ruta ecuestre, e moitas posi-
bilidades de sendeirismo por 
cada unha das serras que for-
man a raia... Iso si, algunhas 
de trazado moi esixente non 
recomendadas para sende-
reistas principiantes.

Talleres
BASTON

Especialistas 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

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23 - Tfnos: 981 570 182/981 585 627

SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

igrexa de Santa comba de Bande, por Freecat
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Suzuki Ibérica Motor 
Sport quenta motores

■ XABIER VIlARIÑO | TexTo

■ SPRInT mOTOR | TexTo

Cando falta pouco máis 
dun mes para que a tempa-
da 2012 do Campionato de 
España de Ralis de comezo, 
a actividade no equipo Su-
zuki Ibérica Motor Sport xa 
é total.

O equipo técnico de AR 
Vidal pon a punto os Suzu-
ki Swift S1600 de Joan Vin-
yes/Jordi Mercador e Gor-
ka Antxustegi/Gabri Suárez 
de cara á primeira proba 
da tempada, o Rali Illas Ca-
narias “O Corte Inglés”, de 
novo puntuable para o IRC.

A actividade da mar-
ca non acaba aí, xa que as 
inscricións da Copa Suzuki 
Swift e o Trofeo Suzuki Swift 
marchan a bo ritmo e é que 
os 24.600 euros e 6 pneu-
máticos Hankook que se 
ofrecen de premio en cada 

Rali, dende os 4.600 euros 
e 2 pneumáticos Hankook 
ao primeiro clasificado ata 
os 1.300 euros que recibe o 
décimo, as primas de saída 
(300, 400, 500, 800 e 1.000 
euros) e os premios finais 
de 16.000, 11.000 e 6.000 
euros son irresistibles para 
moitos.

Unha vez coñecido o ca-
lendario definitivo do Cam-
pionato de España de Ralis, 
Suzuki Ibérica confirma os 
calendarios tanto da Copa 
como do Trofeo Suzuki:

copa Suzuki Swift 2012:
❱ Rali Cantabria Infinita
❱ Rali Rías Baixas Vodafone

❱ Rali de Ourense
❱ Rali Ferrol Hankook
❱ Rali Príncipe de Asturias
❱ Rali Vila de Llanes
❱ Rali RACE Comunidade de 

Madrid

trofeo Suzuki 2012:
❱ Rali Cantabria Infinita
❱ Rali Rías Baixas Vodafone
❱ Rali de Ourense
❱ Rali Ferrol Hankook
❱ Rali Príncipe de Asturias
❱ Rali Vila de Llanes

Aqueles pilotos intere-
sados en participar na Copa 
Suzuki Swift deben saber 
que o prazo de inscripción 
finaliza o 4 de marzo e aínda 
que a marca aceptase inscri-
cións a partir desa data, non 
se pode garantir o prazo de 
entrega dos vehículos. Pó-
dese consultar máis infor-
mación sobre a Copa Suzu-
ki Swift e o Trofeo Suzuki na 
web de Suzuki Ibérica Mo-
tor Sport, así como descar-
gar os formularios de inscri-
ción aos mesmos.

ÓscarPereiro e luís 
Penido formarán 

equipo na copa Suzuki Swift

Anuncia os calendarios da Copa e o Trofeo Suzuki Swift

Suzuki << Sprint Motor

a copa Suzuki conta cun gran número de seguidores

Varios Suzuki no pasado rali rías Baixas

• SPRINT 180.indd   27 20/02/12   12:02



 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

3 de marzo Campionato do Mundo de X-Trial X-Trial Madrid Madrid España

3 de marzo Copa de España de Velocidade Clásicas Velocidade-Clásicas Circuíto de Albacete Albacete España

4 de marzo Campionato de España de Enduro de Vinaròs Enduro Vinaròs Castellò España

4 de marzo Campionato de España de Trial de Posadas Trial Posadas Córdoba España

8-11 de marzo Corona Rali de México (WRC) Ralis Guanajuato México

10 de marzo Proba de Resistencia Autocross Xacobeo Autocross Santiago de Compostela A Coruña España

10 de marzo
Campionato do Mundo  

de X-Trial de Palma de Mallorca
X-Trial P. Mallorca, Illes Balears España

10-11 de marzo Campionato de España de Autocross Motorland Autocross Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

10-11 de marzo
Campionato Histórico  

de Regularidade/Velocidade- Rali de España
Histórico- Regularidade Madrid Madrid España

10-11 de marzo 1º Micro Rali (“Rali Ecolóxico de Galicia”) Rali 2ª Categoría Ourense (*Por confirmar) Ourense España

11 de marzo Copa Galega de Trial Clásicas de Ourense Trial Clásicas Ourense Ourense España

11 de marzo Campionato Galego de Enduro de Rois Enduro Rois A Coruña España

11 de marzo
Cto. de España de Motocross MXElite  

de Osuna/Kawasaki Team Green Cup 
Motocross MXELite Osuna Sevilla España

11 de marzo Campionato Galego de Karting da Madanela Karting A Madanela de Montes, Forcarei Pontevedra España

12 de marzo Mundial de Trial Indoor de España Trial indoor Madrid Madrid España

17-18 de marzo Rali Serra da Groba Slalom Serra da Groba Pontevedra España

17-18 de marzo Rali de Canarias- Trofeo El Corte Inglés Asfalto Illas Canarias España

17-18 de marzo Campionato de España Ralis Todoterreo de Andalucía Todoterreo Andalucía España

17-18 de marzo Campionato de Terra de Andalucía Terra Andalucía España

18 de marzo Campionato Galego de Motocross de Carballo Motocross Carballo A Coruña España

18 de marzo Campionato de España de Enduro de Antas Enduro Antas Almería España

18 de marzo
Copa de España de Motocross MXFeminino de  

San Esteban de Gormaz
Motocross MXFeminino San Esteban de Gormaz Soria España

18 de marzo Copa de España de Trial Clásicas de Gironella Trial Clásicas Gironella Barcelona España

18 de marzo Rali do Cocido de Lalín Rali Asfalto Lalín Pontevedra España

19 de marzo Mundial de Trial Indoor de Italia Trial indoor Milán Italia

24-25 de marzo Subida a Santa María de Oia Montaña Santa María de Oia, Oia Pontevedra España

24-25 de marzo Campionato de Karting Nacional de Cartaya
Karting (Alevín/Cadete/

KF3/KF2)
Cartaya Huelva España

25 de marzo
Campionato de España de Motocross  
MXElite-MX2 de Talavera de la Reina

Motocross MXELite- MX2 Talavera de la Reina Toledo España

25 de marzo Campionato de España de Trial de Ibiza Trial Ibiza, Illes Balears España

27 de marzo Campionato do Mundo de Superbikes de Europa Superbikes (SBK) Donington Park, Leicestershire
Reino 
Unido

27 de marzo G.P. de Australia Fórmula 1
Circuíto de Albert Park, 

Melbourne
Australia

29 de marzo- 1 de abril Rali de Portugal (WRC) Ralis Portugal Portugal

31 de marzo Campionato Galego de Autocross de Santa Comba Autocross Santa Comba A Coruña España

31 de marzo-1 de abril Campionato do Circuíto Clio/ Resistencia Circuítos/ Resistencia Navarra España

Calendario  
de  probas MARZO   2012
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

A relación entre Renault 
e Alpine en España arrincou 
coa produción dos Alpine A 
108 en 1963, alcanzando as 
272 unidades (161 en carro-
zaría cupé e 111 en conver-
tible), co motor do Dauphine 
Gordini de 845cc e 40cv de 
potencia. Máis adiante mon-
touse a versión de 43cv.

A partir de 1966, aprovei-
tando os elementos mecá-
nicos do R8 fabricado en Es-

paña, (motor, cambio e tren 
dianteiro) comezou a pro-
dución da versión A 108-1. 
Esta versión contaba con no-
vidades tales como os freos 
de disco, e con detalles de 
equipamento específicos, 
como a palanca de cambios 
con pomo de madeira. Fabri-
cáronse un total de 66 unida-
des.

Por fin, o 12 de xuño de 
1967 presentouse en Espa-

ña a Berlineta Alpine A110 
“española”, equipada co mo-
tor de 1.108cc do R10 de 
51cv fabricado no noso país. 
Realizáronse un total de 528 
unidades ata a súa substitu-
ción polo máis potente A110 
1.300 en abril de 1971. Nes-
te caso utilizouse o bloque 
motor do R12 montado en 
España, con 66,5cv de po-
tencia, e incluía faros auxilia-
res dianteiros e freos de dis-

co nas rodas traseiras. Foron 
908 as unidades construídas 
da versión 1.300cc ata finais 
de 1976.

Para rematar, a partir de 
maio de 1977, introduciu-
se a versión A110 1.400, ver-
sión que só se produciu en 
España, equipada co motor 
do R12 TS de 1.397cc e 85cv, 
engadindo a culata do R5 Al-
pine francés que se importou 
para levar a cabo a versión 
española para o R5 Copa. En 
maio de 1978 finalizou a pro-
dución, con 130 unidades 
desta versión final. En total, 
1.904 Renault Alpine fabrica-
dos en España, dos que 1.566 
corresponderon á Berlineta 
A110.

Cabe destacar, no plano 
deportivo, que Bernard Tra-
mont se proclamou Cam-
pión de España de Ralis dous 
anos consecutivos, en 1967 e 
1968, aos mandos dun Ren-
ault Alpine.

O Campionato Mundial 
de Rali (World Rally Cham-
pionship, WRC) é unha com-
petición internacional de rali 
organizada pola Federación 
Internacional de Automobi-
lismo (FIA) que se leva a cabo 
de xeito anual dende 1973. 
Así, con esta nova tempada 
2012 xa van 40 edicións do 
dito Campionato Mundial de 
Rali que se inauguraba o 17 
de xaneiro no Rali de Monte-

carlo e finalizará o 4 de nov-
embro no Rali de España.

Dende Sprint Motor da-
mos conta da presenza de 
Michelin nesta edición do 
WRC, que trae novidades 
como un novo regulamento 
de pneumáticos que obriga 
-entre outras cousas- a dimi-
nuír a cantidade de pneumá-
ticos empregados na estra-
da, aínda que tamén pon á 
disposición dos pilotos unha 

achega de "seguridade" de 
pneumáticos nos ralis de te-
rra.

Dicir que Michelin des-
envolveu e probou novos 
pneumáticos para a WRC 
2012, caracterizados por 
unha meirande resistencia e 
un maior rendemento que 
os de 2011, entre eles están: 
o Michelin Pilot Sport, o Lati-
tude Cross, o Pilot Alpin WRC 
e o Michelin X Ice-North.

A menos dun mes para 
que dea comezo a tempa-
da 2012 do Campionato 
Mundial de Turismos (World 
Touring Car Championship, 
WTCC) -competición interna-
cional de automobilismo de 
velocidade organizada pola 
Federación Internacional do 
Automóbil (FIA)- o equipo 
Chevrolet xa pisou a pista do 
Circuit Ricardo Tormo de Va-
lencia, para levar a cabo a de-
rradeira sesión de probas de 
inverno de cara a preparar 
esta senlleira competición. 

Cómpre dicir que o actual 
campión -Yvan Muller- máis 
o seu compañeiro -Rob Huff- 
están “adestrando” ao novo 
Cruze pensando xa nas pri-
meiras carreiras do WTCC, 
que se celebrarán en Monza 
o vindeiro 11 de marzo.

No entanto, mentres en 
moitos lugares de Europa 
as condicións climatolóxicas 
son ben crúas, en Valencia o 
tempo acompaña ao equipo 
RML (equipo oficial da marca 
estadounidense Chevrolet) 
permitíndolles realizar todo 

o programa trazado para as 
dúas xornadas de traballo co 
Cruze 2012.

Alén disto, infórmasenos 
que os dous Cruze lucirán 

novo deseño para este 2012, 
salientando a omnipresen-
za da cor azul, que se quere 
converter en sinal identifica-
tivo de Chevrolet na WTCC. 

Michelin deixa as súas rodeiras no WRC

Os Cruze quentan 
motores en Valencia

O Alpine A110 cumpre 50 anos
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Correndo e quecendo
■ mIguEl cumBRAOS | TexTo  ■ SPRInT mOTOR | FoTos

Empate. A vitorias no 
mundial de ralis, entre 
Citroën e Ford. Se a mar-
ca do doble chevron ob-
tivo o primeiro triunfo do 
exercicio no retorno do 
Montecarlo ó WRC, a do 
óvalo mandou na neve 
sueca. Primeira praza 
para Sébastien Loeb nas 
estradas alpinas e lider-
ato de Jari-Matti Latvala 
nas pistas escandinavas.

Exitosa. Falando do cente-
nario rali monegasco a ex-
periencia do preparador 
leonés Roberto Méndez, 
encargado na cita mundi-
alista da preparación do 
coche da selección “ Obje-
tivo Montecarlo.”, foi máis 
que satisfactoria. O vas-
co Joseba Castro, copilot-
ado pola experimentada 
Arielle Tramont, estivo na 
chegada nunha proba tan 
difícil como esta ós man-
dos do EVO X da estrutura 
de Caboalles de Abajo.

Habitual. A Federación Gale-
ga procedeu ó seu habitual 
acto de entrega de premios, 
que desta volta tivo lugar na 
cidade de Ourense. Todos os 
laureados do 2011 recibiron 
a súa correspondente recom-
pensa o pasado día 18 nunha 
gala que se desenvolveu no 
Auditorio Municipal da vila 
das Burgas e que pechou des-
ta forma o ano deportivo, dan-
do paso ó seguinte que arrin-
cará en breve.

Cambio. En certa medida radical o que vai a ex-
perimentar o piloto lucense José Alonso Liste. De-
spois dunha completa traxectoria no mundo dos 
circuítos –Máster Júnior, Fórmula 3, Fórmula Palm-
er Audi– o de Conturiz pásase ó mundo dos ralis. 
Faino sendo fel a Mini, firma coa que disputou no 
2011 a Challenge estatal, e tendo como navegante 
a Iván Gómez Cuiña, desembarcando no campio-
nato de España a partires da cita de Cantabria.
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Moitos. Serán os pi-
lotos galegos que, en 
condicións normais, 
aposten pola promo-
ción Suzuki neste ex-
ercicio. Dunha volta 
na Copa, co novo e 
máis potente Swift, 
estarían Rey, Pazó, 
Vigo, Rico, Lago e Ós-
car Pereiro, o exciclis-
ta acomapañado do 
santiagués Luís Peni-
do. E doutra no Trofeo, 
co modelo emprega-
do no 2011, soan os 
nomes, entre outros, 
de Pedro Freire, José 
Pazó, Avelino Basan-
ta, José Luis Castro e 
Paulo Gradaille, entre 
outros.

Repetición. A aín-
da imberve escola 
do mundial de ralis, 
a “WRC Academy”, 
volverá a ser o cen-
tro de atención do 
valor da cantera as-
turiana José Antonio 
“Cohete” Suárez. O 
piloto de Pravia, sub-
campión de ralis do 
Principado no 2010, 
xa participou a pas-
ada temporada nes-
ta oferta, agardando 
mellorar este ano as 
súas prestacións co 
novo Ford Fiesta R2.

Confirmados. Os plans de novos equipos galegos no na-
cional de ralis de asfalto, á espera de desvelar outros. Así o 
campión do 2011, Iván Ares, da o salto co Porsche de 420 cv 
empregado na recta final do ano pasado, onde venceu en 
Serra da Groba e foi segundo en Santiago. E os irmáns Pais 
buscarán novas experienzas máis aló das nosas fronteiras 
cun Lancer EVO X.
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Vén da página 15

100Chevrolet,    anos de traballo duro
1999

A pickup Silverado 1.500 con cabina estendida
As camionetas de tamaño completo que Chevrolet sacou 

ao mercado en 1999 foron as primeiras fabricadas baixo o 
nome de “Silverado”, sendo a principal innovación deste mo-
delo a construción revolucionaria do mesmo, pois a súa es-
trutura era modular multisección hidroformada. Coa chega-
da do século XXI, os SUV de Chevrolet acadaron o tamaño 
completo, é o caso do Tahoe ou do Suburban. Foi en 2001 
cando os modelos Silverado HD marcaron un novo patrón a 
seguir para camionetas pesadas de tres cuartos de tonelada 
e unha tonelada en canto a termos de capacidade de remol-
que. En 2006, aparece a segunda xeración de pickups Silve-
rado 2007, cun motor V-8 de 
bloque pequeno “Gen IV” e 
unha redución do consumo.

Emporiso, 2001 foi o ano 
de celebración de Chevro-
let: 100 anos de vida! Tamén 
a Silverado HD estaba de en 
hora boa, pois era nomeada 
“Camioneta do Ano” pola re-
vista Motor Trend, sendo a 
oitava pickup da marca (e a 
cuarta camioneta Silverado) 
en recibir este galardón.

A nova camioneta mediana “Colorado” simboliza unha 
proposta de Chevrolet que quere estenderse a todo o mun-
do. Enxeñada por un equipo de GM en Brasil, a primeira ver-
sión era lanzada en novembro de 2011 en Tailandia, aínda 
que se prevé a súa comercialización futura en Brasil e outros 
lugares do mundo. Outro dos obxectivos da marca Chevro-
let é presentar un novo SUV mediano chamado “TrailBlazer”, 
que chegará ao mercado en 2013. O “TrailBlazer” basearase 
nunha camioneta mediana global e combinará a capacida-
de de carga e remolque dun SUV coas prestacións de condu-
ción, comodidade e eficiencia dun crossover. 

2013
A camioneta global Colorado
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