
Visítenos en
Avda. Rosalía de Castro, 67
Milladoiro
(Santiago de Compostela)
Tel.: 981 524 966
        981 522 498

NUEVO KIA CEE’D
DIESEL DESDE 12.400€

PLAN PIVE
APROVECHA EL

NUEVO CEE’D SPORTSWAGON

Consumo (l/100 km): 3,8-6,5. Emisiones de CO2 (gr/km): 109-149.
PVPR Kia cee’d 1.4 CRDi WGT Concept 5p (incluido impuestos, transporte, acciones promocionales y plan PIVE del gobierno). No incluye gastos de gestoría y matriculación. Consultar condiciones y requisitos del Plan 
PIVE. Oferta válida limitada para vehículos en stock hasta fin de mes en concesionarios de Península y Baleares. Modelo visualizado no corresponde con el ofertado. Unidades limitadas. *Consultar manual de garantía Kia.

AUTOMOVILES J. y M. FERNÁNDEZ, S.L.

Visítenos en
Avda. Rosalía de Castro, 67
Milladoiro
(Santiago de Compostela)
Tel.: 981 524 966
        981 522 498

NUEVO KIA CEE’D
DIESEL DESDE 12.400€

PLAN PIVE
APROVECHA EL

NUEVO CEE’D SPORTSWAGON

Consumo (l/100 km): 3,8-6,5. Emisiones de CO2 (gr/km): 109-149.
PVPR Kia cee’d 1.4 CRDi WGT Concept 5p (incluido impuestos, transporte, acciones promocionales y plan PIVE del gobierno). No incluye gastos de gestoría y matriculación. Consultar condiciones y requisitos del Plan 
PIVE. Oferta válida limitada para vehículos en stock hasta fin de mes en concesionarios de Península y Baleares. Modelo visualizado no corresponde con el ofertado. Unidades limitadas. *Consultar manual de garantía Kia.

AUTOMOVILES J. y M. FERNÁNDEZ, S.L.

w w w . s p r i n t m o t o r . c o ma actualidade do motor [DECEMbrO2012] nº 190 - AnO XVII

Bo Nadal 
e Próspero 20

13

Un Mercedes-Benz diferente

Nova Clase B

coche Sprint motor 2013
monovolume Sprint motor 2013

todoterreo Sprint motor 2013
Piloto Sprint motor 2013

Galardón Sprint motor 2013

Sprint Motor

• SPRINT 190.indd   1 17/12/12   21:34



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

VENDA • REPARACIÓN VENDA • REPARACIÓN 
• MONTAXE E EQUILIBRADO • ALIÑADO ELECTRÓNICO • LA• MONTAXE E EQUILIBRADO • ALIÑADO ELECTRÓNICO • LA--

MIAS DE ALIAXE LIXEIRAMIAS DE ALIAXE LIXEIRA

2 Sprint Motor >> Premios Sprint Motor

Para participar na XI Edición dos Premios Sprint Motor hai 
que cubrir o boletín e envialo á redacción da publicación. 
Este boletín sairá neste número e no de xaneiro. Os nomes 
dos gañadores, vehículos e persoas ou entidades premiados, 
publicaranse no número de febreiro (nº 192).

Con esta nova edición queremos unha vez máis premiar 
o traballo e a ilusión das persoas que contribúen a diario a 
facer máis grande e mellor este mundo tan apaixoante do 
motor. Con esta filosofía naceron xa hai sete anos os galar-
dóns Sprint Motor, para premiar sobre todo, a través dos no-
sos lectores, a todos eses homes e mulleres que traballan por 
mellorar o noso deporte e a nosa industria. Nesta edición os 
premios que se outorgarán son os seguintes:

Coche  
Sprint Motor 2013

Monovolume  
Sprint Motor 2013

Todoterreo  
Sprint Motor 2013

Piloto  
Sprint Motor 2013

Galardón  
Sprint Motor 2013

Todos os trofeos serán elixidos polos lectores, agás o “Ga-
lardón Sprint Motor 2013” que será concedido pola redacción 
do xornal á persoa ou entidade que co seu labor contribuíse 
a mellorar o mundo do motor nalgún dos seus diversos as-
pectos.

A participación dos nosos lectores e amigos nas vota-
cións ten unha compensación en forma de premios, exac-
tamente temos tres estupendos “pack racing” xentileza de 
APV Motor (Concesionario Oficial Alfa Romeo en Santiago 
de Compostela) que sortearemos entre todos os participan-
tes. Concursar é moi sinxelo só hai que cubrir o boletín e en-
vialo á redacción de Sprint Motor. Este cupón sairá nos nú-
meros 190 e 191. Tamén poderá facerse a través da páxina 
web do xornal:

www.sprintmotor.com

Hai que enviar o boletín a redaccion@sprintmotor.com

O resultado das votacións publicaranse no número 192, co-
rrespondente ao mes de febreiro de 2013.

Máis información en www.sprintmotor.com

  Coche SM 2013:

  Monovolume SM 2013:

  Todoterreo SM 2013: 

  Piloto SM 2013: 

Para participar no sorteo de tres estupendos agasallos racing xentileza de aPV motor,  
enviar o cupón a:  SPriNt motor - rúa do choupelo, 21

c.P. 15880 teo (a coruña)

coche Sprint motor 2013

monovolume Sprint motor 2013

todoterreo Sprint motor 2013

Piloto Sprint motor 2013

Galardón Sprint motor 2013

nome:

Teléfono: 

Enderezo: 

XI Edición Premios 
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■ EMIlIO blAnCO | TexTo

Os concesionarios gale-
gos seguen atravesando un 
mal momento e o Plan PIVE 
non conseguiu reactiva-las 
vendas, como se esperaba 
en novembro. No mes pa-
sado matriculáronse 2132 
vehículos en Galicia, tan só 
43 máis respecto a outubro. 
De feito, na Coruña matri-
culáronse 45 coches máis e 
o incremento en Lugo que-
dou en 38. Pero as vendas 
baixaron en 24 automóbi-
les nos establecementos de 
Pontevedra e en 16 nos de 
Ourense.

Ademais, a taxa inte-
ranual continúa acumulan-
do cifras negativas, ó caer 
un 22,7 por cento en Galicia. 
O descenso foi dun 23,2 por 
cento na Coruña; dun 22,5 
en Pontevedra; dun 22,2 

en Ourense; e dun 21,8 en 
Lugo.

Os donos dos concesio-
narios galegos confían nos 
efectos positivos que nas 
próximas semanas poida su-
poñer o Plan PIVE, pero son 
escépticos. Neste senso, o 
presidente do Grupo Noya 
de Santiago, Jesús Chenel, 
afirma que “hai que empezar 
por crear postos de traballo 
porque sen eles non hai ven-
das”.

Outras fontes do sec-
tor en Galicia quéixanse de 
que “a Administración sem-
pre vai un paso por detrás 
das empresas e iso implica 
que a solución sexa cada vez 
máis complicada”. Os empre-
gados dos concesionarios 
tampouco albiscan un futu-
ro prometedor a curto pra-
zo. Algúns denuncian que 

“levamos catro meses sen 
cobrar pero non marcha-
mos porque non hai onde 
ir”. No conxunto de España 
o mercado da automoción 

tamén segue coa roupa caí-
da. En novembro vendéron-
se 48155 turismos, un 20,3 
por cento menos respecto ó 
mesmo mes de 2011.

O Plan PIVE aumenta as vendas 
en só 43 coches en Galicia

A patronal espera unha “reactivación” este mes

O mercado galego cae outro 22,7 por cento en novembro
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4 Sprint Motor >> Informe

As principais patro-
nais españolas da au-
tomoción avogan polo 
optimismo para encara-
la recta final deste ano. 
Consideran que a posta 
en marcha do Plan PIVE 
contribuíu a reducir case 
15 puntos a caída do 
mercado prevista en no-
vembro.

Así mesmo, destacan 
que o programa aproba-
do polo Goberno totali-
za unha reserva de 40000 
coches para os próximos 
meses. Neste senso, o di-

rector de Comunicación 
de ANFAC, David Barrien-
tos, avanza que “calcula-
mos que o PIVE podería 
esgota-los seus fondos 
en xaneiro, de manterse 
o ritmo actual de reser-
vas diarias”.

O presidente de FA-
CONAUTO, Jaume Rou-
ra, indica que os empre-
sarios “esperamos un bo 
decembro, xa que segui-
rá mellorando a activi-
dade comercial nun mes 
que xa adoita ser estacio-
nalmente favorable”.

Valoracións
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Con tanta economía 
esquecímonos doutros 
aspectos tanto ou máis 
importantes no mundo 
do motor. Un efecto da 
dura situación que pade-
cemos é o descenso no ni-
vel de seguridade. O plan 
PIVE pode favorecer que 
estes baixos índices au-
menten un pouco, pois a 
renovación do parque au-
tomobilístico sempre dá 
un “plus” de mellora nas 
estatísticas de sinistros. 
A susbtitución, e o man-
dar a chatarra, de coches 
vellos por uns novos im-
plica máis seguridade no 
tráfico.

Nós dende estas páxi-
nas sempre incidimos na 
importancia de que to-
dos os vehículos leven a 
ITV e o seguro obrigato-
rio ao día. Desgraciada-
mente hoxe son milleiros 
de vehículos os que circu-
lan sen algún destes dous 
requisitos legais. Moitos 
fano sen ter actualizada 
ningunha das dúas cou-
sas.

Calcúlase que o 20% 
dos automóbiles que cir-
culan no noso país non 
pasaron a corresponden-
te inspección técnica de 
vehículos e outra porcen-
taxe similar dos que aco-
den á ITV e non a superan, 
xa non volven. En Galicia 
estas cifras son superio-
res.

Os problemas que 
isto trae son múltiples. O 

primeiro é que calquera 
destes ilegais vai intentar 
evadirse ante un acciden-
te ou un control. Saben 
que a sanción ou as con-
secuencias, en caso dun 
sinistro, poden ser “demo-
ledoras”.

Por fin, agora o Gober-
no parece que vai tomar 
este tema en serio. A par-
tir do vindeiro mes de xa-
neiro os condutores que 
non teñan pasada a ITV e 
os vehículos que estean 
sen asegurar van ter moi-
to máis complicado eludir 
a acción da xustiza.

O Goberno abordará 
en dentro duns días estes 
temas en distintas xun-
tanzas da Dirección Xe-
ral de Tráfico coas comu-
nidades autónomas, as 
principais asociacións do 

motor e outros organis-
mos para centralizar nun 
rexistro os datos de au-
tomóbiles e condutores. 
Algo que nós cremos, e 
así o expresamos nestas 
páxinas, que xa tiña que 
estar feito hai moito tem-
po. O sistema de cámaras 
da DXT, en conxunto con 
este rexistro, encargaría-
se de localizar os condu-
tores e os vehículos in-
fractores. Este sistema, 
coa tecnoloxía actual, se-
ría moi doado de aplicar e 
tremendamente efectivo, 
xa que disuaría a moitos 
condutores de arriscar-
se a circular sen todos os 
papeis en regra sen o ve-
hículo en perfectas condi-
cións. As asociacións máis 
importantes do sector do 
país Anfac, Ganvam, Faco-
nauto e Aniacam fixeron 
unha proposta á Direc-
ción Xeral de Tráfico nes-
te sentido, que foi valora-
da positivamente. Tamén 
pretenden que se liberali-
cen máis as estacións das 
ITV e que teñan unha re-
gulación común, maior 
vixilancia da Administra-
ción e máis rigor á hora de 
pasar a inspección.

Empezar o ano vin-
deiro con menos vehícu-
los circulando ilegalmen-
te polas nosas estradas é 
unha boa noticia. Oxalá 
teñamos moitos menos 
sinistros e que sexan máis 
as boas novas. Feliz 2013 
a todos os nosos lectores!
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Seat León e Toledo aproban 
con nota a EuroNCAP

A EuroNCAP (“Programa Europeo de Avaliación de 
Automóbiles Novos") vén de examinar aos Seat León 
e Toledo dándolle a máxima nota nas probas de cho-
que, 5 estrelas. Tanto o novo León coma o Toledo aca-
daron unha puntuación do 94% na categoría de pro-
tección de ocupantes adultos. Emporiso, a puntuación 
do León na categoría de seguridade infantil foi do 92% 
(a máis alta do seu segmento) e no apartado de pro-
tección dos peóns, o parachoques do León logrou a 
máxima puntuación na proba de protección das per-
nas en caso de impacto. Pola súa banda, o Toledo fíxo-
se coa máxima puntuación de seguridade segundo os 
resultados rexistrados polo dummy (que representa a 
un neno de 36 meses) e na categoría de Asistencia á 
Seguridade, a EuroNCAP salientou que o ESC (Control 
Electrónico de Estabilidade) formara parte do equipa-
mento de serie en todas as versións do León e do To-
ledo.

Por se isto non abondase, os Seat León e Toledo 
recibiron tamén o premio EuroNCAP Advanced gra-
zas aos seus sistemas Seat Lane Assist e Multi Collision 
Brake, recoñecidos pola EuroNCAP Advanced, que 
premia as novas tecnoloxías que demostran ser, den-
de un punto de vista científico, un beneficio de seguri-
dade para os consumidores e a sociedade.

Lancia agasalla a Fernando 
Alonso un Thema

Foi nas Finais Mundiais Ferrari, celebradas o 1 e 2 de 
decembro no circuíto Ricardo Tormo de Cheste (Valen-
cia), onde Lancia quixo facer entrega do seu modelo The-
ma ao piloto Fernando Alonso. O novo Thema, dispoñi-
ble con dúas motorizacións V6 de 3.0 litros con inxección 
diésel directa por common-rail e 190 ou 239 cv, ten un 
consumo medio homologado de  7,1 l/100 km.

O modelo da casa italiana quere ser sinónimo de 
calidade e vén con asentos en pel bi-cor, volante en 
pel con calefacción, cadro de mandos tapizado en pel 
Poltrona Frau® e aplicacións de auténtica madeira na 
consola, paneis e portas. Asemade, o cadro de man-
dos -con cromados e iluminación Azul Zafiro- conta 
cun equipo telemático que inclúe pantalla táctil de 8,4 
polgadas e servizos de referencia integrados no siste-
ma Uconnect Touch. Alén disto, cómpre salientar o seu 
dispositivo de navegación Garmin®; o sistema Ucon-
nect con comandos de voz e Bluetooth®; un lector de 
cartóns SD (compatible con arquivos MP3/WMA); por-
to USB con mando iPod®; reprodutor de DVD; mandos 
para o climatizador bizona e radio AM/FM, entre ou-
tras cousas.

Dicir por úl-
timo que o dito 
nivel de acaba-
dos, combina 
con máis de 70 
dispositivos de 
seguridade acti-
va e pasiva, que 
lle fixeron vale-
dor a este Lan-
cia Thema das 
5 estrelas Eu-
roNCAP.

Chevrolet Spark EV: novas razóns para optar polo eléctrico
Seguen a chegar boas novas en cuestión de mobilidade eléctrica e, sobre todo, de viabili-

dade económica e autonomía, dous factores cada vez máis demandados por quen está dis-
posto a apostar polos automóbiles máis sostibles. Desta volta, temos que falar do Chevrolet 
Spark EV, modelo 2014, do que se viu un anticipo no Salón Internacional de Os Ánxeles (EE.
UU.), onde se fixo fincapé no prezo (en Estados Unidos inferior a 25.000 dólares, incentivos 
estatais incluídos), na autonomía (unha das maiores do segmento) e na velocidade da carga 
(ao 80% en 20 minutos).

O obxectivo de Chevrolet é levar máis lonxe os éxitos do seu Volt, vehículo eléctrico 
que no dito país representa máis do 50% das vendas deste tipo de coches. Para facér-
monos unha idea das súas prestacións, dicir que poderá acelerar de 0 a 100 km/h en 
menos de 8 segundos, cousa que -a xuízo de Chevrolet- fará que as razóns para seguir 
optando pola gasolina sexan aínda menores. O Spark EV comercializarase nun princi-
pio en California e Corea do Sur, amais do estado de Oregón e Canadá. Este Chevrolet 
propúlsase mediante un avanzado sistema de batería e motor eléctrico. Consiste nun-
ha unidade de transmisión coaxial e un mo-
tor eléctrico deseñados por GM que ofre-
cen 130 cv e 55 kg/m de par motor. Inclúe 
batería de ións de litio de máis de 20 Kwh. 
Trátase do primeiro vehículo 100% eléctri-
co de Norteamérica en ofrecer a función 
opcional de carga rápida SAE Combo DC, 
que carga a batería ao 80% nuns 20 minu-
tos. Un receptáculo integrado de carga ad-
mite o tres plataformas de carga: carga rápi-
da CC, 240 V CA e 120 V CA.

❱❱ o museo de Historia da automoción de  
Salamanca rende homenaxe ás 
motos que pisaron o asfalto da ci-
dade dende principios do pasado 
século ata a actualidade. Esta ex-
posición ofrece ao visitante toda 
“unha ampla mostra” de tipoloxías, 
cilindradas, modelos de dúas rodas 
e sidecars, que, ata os anos 70, le-
varon á moto española, ata os máis 
altos niveis de calidade e de pres-
tixio.

❱❱ a recaudación polo imposto de  
matriculación situouse en 291 mi-
llóns de euros nos dez primeiros 
meses do ano, o que supón unha 
forte caída do 28% en comparación 
cos 404 millóns recaudados no mes-
mo período de 2011. O descenso da 
recaudación deste imposto explíca-
se tanto pola redución das vendas 
de automóbiles como pola orienta-
ción da demanda cara a coches máis 
pequenos e máis eficientes, que tri-
butan aos tipos máis baixos ou es-
tán exentos do imposto.

BreVeS
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117 anos de historia ben 
merecen ser contados... isto 
debeu ser o motivo polo cal 
Skoda se decidiu a crear un 
museo para contar a longa 
vida que se agocha detrás 
da existencia da marca. O 
centro de exhibición -situa-
do na rúa Václava Klementa 
en Mladá Boleslav (Repúbli-
ca Checa)- inaugúrase logo 
de nove meses de remode-
lación, nel atoparanse tres 
espazos temáticos nos que 
poderán verse 46 vehículos, 
películas e documentos... 
todo espallado ao longo de 
máis de 1.800 m2 de super-
ficie. Engadir que este novo 
museo tamén amosa un in-
terese especial co novo “Fo-
rum Laurin & Klement”, un 

espazo multifuncional de 
930 m2 para case todo tipo 
de eventos e un dos escena-
rios máis modernos de Re-
pública Checa. Os visitantes 

ao museo Skoda verán que 
o fío condutor da exposición 
é unha mestura de vehículos 
e historias, todo presentado 
de xeito multimedia e inte-

ractivo, o que achega distin-
tas visións ao visitante. Em-
poriso, a marca checa tamén 
pensou nos máis pequenos 
e habilitou unha área infan-
til de 254 m2 onde os cativos 
poderán probar as súas ha-
bilidades de condución ao 
volante dun Bobby car.

Cómpre salientar que o 
“Skoda Muzeum”, como o 
chaman na República Che-
ca, está situado no berce da 
produción automobilística 
europea, sendo o seu edifi-
cio unha estrutura industrial 
de tres andares de arquitec-
tura sobria e clara, parte dun 
complexo de Skoda que ten 
máis de 100 anos de histo-
ria, construído entre 1898 e 
1912.

Volkswagen vén de 
darlle unha nova vira-
xe ao seu Beetle, sendo o 
resultado algo que que-
re “soar moi ben”, falamos 
do Beetle Fender Edition. 
A nova achega do esca-
ravello foi concibida para 
os amantes da música, xa 
que o sistema que lle dá 
nome ao vehículo -o Fen-
der Sound- debe o seu 
nome á sobranceira marca 
norteamericana de ampli-
ficadores e guitarras que 
achega unha potencia de 
400 vatios e un equipo de 
oito altofalantes, subwoo-
fer e un amplificador dixi-
tal de dez canles. Asema-
de, o mecanismo pode 
conectarse a varios dispo-
sitivos grazas á conexión 
Media-In que posúe.

En canto á feitura ex-
terior, este Beetle Fender 
caracterízase polas mol-
duras protectoras laterais 
(da cor da carrozaría cun-

ha banda cromada), polas 
inscricións laterais da pa-
labra “Fender”, polas car-
casas dos retrovisores en 
acabado cromo e as la-
mias de aliaxe de 18 pol-
gadas modelo Disc con 
pneumáticos 235/45 R18 
ou polos faros Bi-xenon 
con Led diúrnos. Por den-
tro o Beetle salienta polos 
acabados en coiro combi-
nados coas costuras ma-
rrón tipo Sioux no freo de 
man, o pomo da panca do 
cambio de marchas e o vo-
lante multifunción de coi-
ro, o cadro de mandos en 
madeira vintage imitando 
ás míticas guitarras “Fen-
der”, e a sofisticada ilumi-
nación ambiental en tres 
cores.

Dicir que este sistema 
foi premiado recentemen-
te polo portal norteame-
ricano de consumidores 
CNET.com como “Car Au-
dio System of the Year”.

Coa crise actual pre-
sente en todos os eidos, 
Citroën quere botar unha 
man ás familias que preci-
sen máis espazo do usual 
e decídese a lanzar unha 
oferta que ten como base 
ao seu monovolume de 
gama alta, o C8. Así, al-
gunhas das versións des-
te Citroën poranse á ven-
da cunha rebaixa do 20%, 
coa condición de entregar 
un vehículo Citroën e fi-
nanciar a compra median-
te Banque PSA Finance.

Deste xeito, esta pro-
moción achega un C8 HDi 
135 Seduction por 23.700 
euros (IVE, Imposto de 
Matriculación e transpor-
te incluídos). O monovo-
lume en cuestión terá un 

propulsor diésel de altas 
prestacións e un equipa-
mento ben amplo de se-
rie, que constará entre 
outras cousas de: portas 
corredeiras eléctricas, ESP 
+ ASR, volante forrado en 
coiro, axuda ao estacio-
namento traseiro, cristais 
sobretintados nas filei-
ras 2 e 3 e no portón tra-
seiro, lamias de aliaxe de 
16 polgadas, detección 
de pneumáticos pouco 
inchados, navegador My 
Way con pantalla a cor de  
polgadas, radio CD MP3, 
Bluetooth, toma de au-
dio, cartografía europea 
en tarxeta SD, prendido 
automático do limpapa-
rabrisas das luces de cru-
ce, etc.

C8, o monovolume 
contra a crise
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Inaugúrase o Museo Skoda na República Checa

Beetle Fender Edition, un 
escaravello melómano
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O Skoda Rapid, a gran 
aposta da casa checa no 
eido das berlinas compac-
tas, vén de recibir a máxima 
puntuación -cinco estrelas- 
nas probas de colisión Eu-
roNCAP. Nelas, o vehículo foi 
quen de situarse como un 
dos coches máis seguros do 
seu segmento, salientando 
as condicións de seguridade 
ofrecidas para nenos e para 
adultos, pero tamén para 
peóns e no ámbito dos sis-
temas de asistencia. O Sko-
da Rapid, situado na gama 
da marca checa entre o Fa-
bia e o Octavia, obtivo unha 
puntuación do 94% no eido 
da protección para adultos, 
tanto no que atinxe á zona 
frontal coma no que se refi-
re a impactos de tipo lateral.

O vehículo tamén obti-
vo moi boa puntuación en 

salvagarda dos cativos, aca-
dando a máxima puntua-
ción nas probas dinámicas 
de seguridade para nenos 
de tres anos. Neste senso, e 
segundo informa a entidade 
responsábel dos tests, nin os 
impactos frontais nin os late-
rais chegaron a mancar aos 
bonecos dos asentos infan-
tís Isofix de Skoda montados 
na parte posterior. A nivel 
global, o vehículo acadou un 
80% de puntuación no eido 
da seguridade dos cativos. 
En seguridade para peóns, 
obtívose unha taxa do 100%. 
No que se refire aos sistema 
de asistencia, o Skoda Ra-
pid destacou no seu control 
electrónico de estabilidade 
(ESC) e máis nos recordato-
rios dos cintos de segurida-
de para o condutor e acom-
pañante.

Segundo estudos leva-
dos a cabo pola DXT, case a 
metade dos accidentes con 
vítimas acontecidos nas es-
tradas españolas ocorre-
ron nos meses máis fríos 
(de outubro a marzo), pois 
os pneumáticos -peza cha-
ve do vehículo- perden boa 
parte da súa adherencia 
nestas datas. É por esta ra-
zón que Michelin aconse-
lla o uso de pneumáticos 
de inverno para aumentar 

a seguridade, mobilidade 
e control do vehículo nes-
ta época do ano e presen-
ta a súa gama de pneumá-
ticos de inverno: os novos 
Michelin Pilot Alpin e Lati-
tude Alpin.

Emporiso, non é preci-
so que as estradas estean 
molladas, xeadas ou neva-
das para que o pneumáti-
co perda efectividade, se a 
temperatura baixa dos 7ºC 
os pneumáticos de verán 
perden xa boa parte da súa 
eficacia. 

Co gallo de perfeccio-
nar a seguridade viaria en 

inverno, a casa de pneumá-
ticos francesa analizou arre-
dor de 12.000 situacións de 
perda de control toman-
do como prototipo a con-
dutores de Alemaña, Fran-
cia, Rusia, Suecia e Canadá. 
Froito deste traballo son os 
pneumáticos de inverno 
Michelin Pilot Alpin e Mi-
chelin Latitude Alpin, enca-
miñados a turismos e SUV 
(todoterreos) de altas pres-
tacións. Engadir que os di-
tos pneumáticos están dis-
poñibles por primeira vez 
nos mercados europeos de 
inverno.
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O Skoda Rapid acada a 
máxima nota en seguridade

Chevrolet e Polyphony 
Dixital Inc., os responsables 
da premiada franquía Gran 
Turismo, están a traballar co 
gallo de achegar a un gru-
po moi limitado de persoas 
a oportunidade de conducir 
un prototipo do Corvette de 
sétima xeración. Así, aque-
les/as que teñan no seu ha-
ber unha PlayStation3 (PS3) 
poderán pilotar un prototi-
po de proba do Corvette C7 
camuflado como descarga 
no senlleiro xogo de carrei-
ras Gran Turismo5 para PS3.

Froito da colaboración 
de Chevrolet e Sony Com-

puter Entertainment Ame-
rica, LLC (SCEA) o Corvette 
2014 virtual rematou por ser 
idéntico á versión real, den-
de o patrón de camuflaxe 
empregado para enmasca-
rar ao novo deseño até as 
características de condu-
ción específicas que se es-
tán perfeccionando de cara 
ao debut oficial do vehículo 
en xaneiro.

Engadir que xa se pode 
descargar de xeito gratuí-
to o prototipo de probas 
do Corvette C7 de camu-
flaxe dende PlayStationSto-
re para PlayStation3 e pilo-

talo por algúns dos circuítos 
de sona mundial, como o 
Circuíto Internacional de 
Daytona e o infame Nürbur-
gring, unha das pistas em-
pregadas nas probas para 

avaliar a dinámica de con-
dución do novo Corvette.

Pola súa banda Chevrolet 
presentará o Corvette 2014 
“real” o domingo 13 de xa-
neiro de 2013.

Michelin prepárase para 
o inverno máis cru

O Corvette 2014 correrá 
nas PlayStation
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Audi segue a darlle vol-
tas aos seus modelos, des-
ta volta centrándose no RS 
6 Avant, un deportivo fei-
to por quattro GmbH e ca-
racterizado polo seu poten-
te motor V8 4.0 TFSI biturbo 
con 560 cv e unha acelera-
ción de 0 a 100 km/h en 3,9 
segundos, chegando a aca-
dar unha velocidade máxi-
ma de 305 km/h. Enga-
dir que os consumos deste 
novo RS víronse reducidos 
nun 40% ficando as cifras en 
9,8 litros de combustible aos 
100 km.

Este modelo da marca 
xermana contará cunha tec-
noloxía pioneira ata agora, 
o chamado sistema Cylin-
der On Demand (COD), que 
en determinadas circunstan-
cias -con baixa e media car-
ga e réxime- pecha as válvu-
las de admisión e de escape 
dos cilindros 2, 3, 5 e 8. Dicir 
que o 4.0 TFSI funciona des-
te xeito en modo de catro ci-
lindros ata que o condutor 
volve premer o acelerador 
con maior intensidade.

En canto ao equipamen-
to que traerá este Audi, ci-

tamos algúns dos seus nu-
merosos elementos de serie: 
faros Led, grupos ópticos tra-
seiros Led, un sistema para o 
control da presión dos pneu-
máticos, molduras de acce-
so alumeadas, mecanismo 
de información ao condutor 
específico, o Audi parking 
system plus, o control auto-
mático de velocidade, clima-
tizador automático de tres 
zonas, MMI navigation plus 
con MMI touch, Audi sound 
system con dez altofalan-
tes e teléfono de automóbil 
Bluetooth online.

9Novas << Sprint Motor

❱❱ a división de oriente medio do  
fabricante británico de automó-
biles rolls-royce lanzou a edición 
‘Mil e unha noites’ do seu modelo 
Ghost, que dispón dunha cor bito-
no da carrozaría e elementos espe-
cíficos.

❱❱ audi lanzou no mercado  
estadounidense unha ofensiva dié-
sel, coa comercialización de ata ca-
tro novos modelos coa tecnoloxía 
TDI ‘clean diésel’. As novas versións 
TDI conseguen reducir un 30% o 
consumo e as emisións de dióxido 
de carbono (CO2), en comparación 
con motores de gasolina de simila-
res prestacións.

❱❱ o grupo italiano de investimentos  
Investindustrial converteuse este 
mes no principal accionista de As-
ton Martin ao adquirir unha parti-
cipación do 37,5% por 186 millóns 
de euros. Aston Martin ten previs-
to investir uns 620 millóns de euros 
nun prazo de cinco anos en novos 
produtos e tecnoloxías.

❱❱ endesa e a Fundación circe, da  
Universidade de Zaragoza, presen-
taron o primeiro prototipo no noso 
país de vehículo eléctrico de recar-
ga sen cables, que logra encher as 
baterías ao 80% en 15 minutos.

BreVeS

Audi R6 Avant, o deportivo eficaz
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O obxectivo principal 
dun coche é transportar 
ás persoas dun lugar a ou-
tro, mais tamén acollelas do 
mellor xeito posible, ache-
gando comodidade, seguri-
dade... Lexus toma boa nota 
disto e reflícteo no seu novo 
LS 600h, un vehículo equi-
parable a un hotel de 7 es-
trelas. Así, o equipamen-
to co que conta este Lexus 
está claramente influencia-
do nos hoteis de máis luxo 
do mundo, como o Hotel 
Burj Al Arab de Dubai, xa 
que conta por primeira vez 
nun vehículo con sistemas 
de vida a bordo como o de-
tector de temperatura do 
corpo humano a través de 
infrarroxos e climatizador 
Cuatri-Zona, asentos tipo 

Business con sistema de 
masaxes Shiatsu, Home Ci-
nema 7.1 de 19 altofalantes 
a bordo con reprodutor Blu- 
Ray® e con sistema de audio 
Mark&Levinson e Sistema 
Nanoe® Technology no inte-
rior, inspirado en tratamen-
tos de SPA de beleza.

Informar que os primei-
ros Lexus LS 600h serán en-
tregados aos clientes espa-
ñois en decembro de 2012 e 
xaneiro de 2013.

Os prezos deste Lexus 
LS 600h en España serán de: 
118.800 € para o Lexus LS 
600h Hybrid; 129.900 € para 
o Lexus LS 600h F Sport; 
146.000 € para o Lexus LS 
600h Hybrid Drive e 155.000 
€ para o Lexus LS 600h Hy-
brid Plus Longo.

Dende este 2012 que 
remata a EuroNCAP (“Pro-
grama Europeo de Avalia-
ción de Automóbiles No-
vos”) propúxose ser máis 
esixente á hora de valo-
rar a seguridade nos ve-
hículos examinados. Con 
todo, o Fiat 500L vén de 
pasar todas as probas da 
EuroNCAP e coa máxima 
puntuación: 5 estrelas. O 
modelo de Fiat acadou 
unha puntuación global 
de 83/100, nota acadada 
nun 94% pola protección 
de adultos, nun 78% pola 
dos nenos, nun 65% pola 
dos peóns e nun 71% po-
los sistemas de segurida-
de e de asistencia na con-
dución. Boa parte deste 
éxito foi debida á nova ar-
quitectura “Small Wide”, 
arquitectura sometida a 
miles de horas de simula-
ción virtual, a 200 probas 
en compoñentes e sub-
sistemas, a máis de 100 si-
mulacións de impacto e a 
máis de 100 test de coli-
sión.

No apartado de pro-
tección dos ocupantes, o 
novo “City lounge” da casa 
italiana achega de serie 

airbags frontais e de cor-
tina e cintos de tres pun-
tos con pretensores do-
bres e limitadores de 
carga. Amais hai que citar 
a protección dos ocupan-
tes e peóns da carrozaría, 
o capó, as portas e o tra-
veseiro do cadro de man-
dos, alén dos asentos e a 
columna de dirección. Po-
rén,  no eido da segurida-
de preventiva, o Fiat 500L 
trae faros dianteiros con 
función ‘luz diúrna’ (Da-
ytime Running Lixeiros) e 
antinéboas con función 
‘self-adaptive cornering’. 
En canto á seguridade ac-
tiva este Fiat conta con: 
ABS con B.A.S. (Brake Assist 
System) e ESP (Electronic 
Stability Program) con sis-
tema antiescorregamen-
to (ASR), Hill-holder, siste-
ma antiescorregamento 
(MSR), dirección electró-
nica activa (DST) e control 
electrónico antienvorco 
(ERM). Por último, salientar 
o novo sistema “City Brake 
Control” que evita ou min-
gua a colisión, freando de 
xeito autónomo a unha 
velocidade inferior a 30 
km/h.

O pasado 31 de outu-
bro, Gadauto -concesión 
coruñesa franquiciada por 
Citroën- pasaba a mans da 
marca francesa e do gru-
po de sucursais que posúe 
Citroën en propiedade: 17 
puntos de rede e un cadro 
de persoal de 800 traballa-
dores.

Emporiso, a nova con-
cesión Gadauto será dirixi-
da por Carlos Álvarez, quen 
subliñou que “A Coruña é un 
enclave estratéxico para Ci-
troën” xa que a marca xoga 
un papel importante en Ga-
licia, onde produce os seus 
modelos dende que se ins-

taurou en España no ano 
1958. Engadir que o equipo 
da nova Gadauto será com-
pletado por Fabián Cid  e 
Alejandro Robles como res-
ponsables de xestión eco-
nómica e vendas respecti-
vamente.

Por último, informar que 
nos 9.800 m2 cos que con-
ta a concesión Citroën de A 
Coruña, dará cobertura aos 
seus clientes tanto na ven-
da de vehículos novos e de 
ocasión coma nas áreas de 
taller, chapa, pintura e re-
cambios. Axiña se inaugura-
rá de xeito oficial as instala-
cións renovadas.
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Citroën faise coa propiedade 
da súa concesión na Coruña

Lexus LS 600h, coche ou hotel?

Fiat 500L, pensando na protección
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Bétula Cars…..
Tu concesionario opel en Santiago

"Aquí a súa 
PUBLICIDADE"

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535

Polígono do Tambre, calle C 75 • Santiago de Compostela
www.eg4motor.es

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Sprint
Axenda

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
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Os futuros clientes do 
novo Seat León xa poden 
adquirilo nos concesiona-
rios oficiais da marca en 
Santiago de Composte-
la, COMPOSTELA MOTOR 
e BREA MOTOR. Ambos 
concesionarios presenta-
ron o vehículo nas súas 
respectivas instalacións 
por todo o alto. E non é 
para menos porque o novo 
León irrompe con forza no 

mercado para poñer as 
cousas moi difíciles no seu 
segmento.

O novo Seat chega con 
forza, cun novo deseño 
tanto exterior como in-
terior e unha gran can-
tidade de elementos de 
tecnoloxía punta que lle 
situarán como unha das 
referencias do competido 
segmento dos compac-
tos. Desta forma, o novo 

León están nos conce-
sionarios a un prezo real-
mente competitivo: des-
de 14.990 € no caso da 
versión con motor 1.2 TSI 
86 cv Emoción, e desde 
17.720 € si falamos da ver-
sión 1.6 TDI CR de 90 cv, 
tamén co acabado Emo-
ción. Sen dúbida, unha 
oferta realmente atractiva 
á que hai que unir os be-
neficios do Plan PIVE.

O novo modelo está dis-
poñible no seu lanzamento 
con catro motores de gaso-
lina: 1.2 TSI 86 e 105 cv, e 1.4 
TSI de 122 e 140 cv, e catro 
propulsores diésel con tec-
noloxía “common rail”: 1.6 
TDI CR de 90 e 105 cv, e os 
potentes 2.0 TDI CR de 150 
e 184 cv. Así mesmo, hai 
que destacar que todos os 
propulsores incorporan o 
sistema Start/Stop e a fun-
ción de recuperación de 
enerxía de serie excepto o 
1.6 TDI CR de 90 cv, o que 
redunda nuns reducidos 
consumos e emisións.

No primeiro trimestre 
de 2013, a oferta do novo 
León ampliarase coa che-
gada do motor 1.8 TSI de 
180 cv (manual e DSG) e 
das versións con cambio 
DSG nos motores 1.2 TSI de 
105 cv, 1.6 TDI CR de 105 cv 
e 2.0 TDI CR de 150 cv.

Co obxectivo de festexar este Nadal e de agradecer a 
fidelidade dos clientes polas súas compras na zona ve-
lla compostelá, un ano máis (e xa van nove!) Composte-
la Monumental, a Asociación de Comerciantes, Empre-
sarios e Profesionais do Casco Histórico da capital de 
Galicia -que preside José Manuel Bello Rey- sorteará un 
Renault Twingo, resultado da colaboración sostida den-
de hai seis anos pola patronal da zona vella con Renault 
e Dacia Caeiro. 

Para que nestas datas non haxa un só premiado/a, a 
campaña de Nadal de Compostela Monumental agasa-
llará con outros presentes a aqueles que fagan as súas 
compras na zona vella do 12 de decembro de 2012 ao 7 
de xaneiro de 2013.

Dobre presentación en Santiago do novo Seat León

12 Sprint Motor >> Ráfagas

Compostela Monumental 
sorteará un Twingo este Nadal 

Francisco Pérez, José cortegoso e Juan crego (de esquer-
da a dereita na foto) foron os responsables, de comPoS-

tela motor , de presentar ao público o novo león

Seat agarda ter uns bos resultados co novo león

Pedro Hervés (á esquerda) e 
José a. Zabaleta presentaron 
oficialmente o Seat león nas 
instalacións de Brea motor
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A marca de luxo Bent-
ley Continental vén de es-
trear no Salón do Automó-
bil de Los Ángeles (EE.UU.) 
-levado a cabo do 28 de 
novembro ao 9 de decem-
bro- o seu coche de carrei-
ras, o GT3. A casa inglesa 
pretende entrar nas com-
peticións a finais de 2013. 
Asemade, Bentley tamén 
presentou o seu novo 
Continental GT Speed, o 
coche máis rápido da his-
toria da marca, que é quen 
de acadar os 330 km/h.

O dito GT3, fabrica-
do en Crewe (Inglaterra), 
posúe tracción traseira, 
a técnica de hardware 
empregada nas compe-
ticións e un completo 
paquete aerodinámico 
para competir nas carrei-
ras de GT. 

En canto ao GT Spe-
ed, dicir que ten unha 
potencia de 616 cv a 
6000 rev/min e conta 
cunha nova ZF de oito 
velocidades de relación 
pechada e transmisión 

automática (cos modos 
Sport e Tiptronic) e a téc-
nica de software de xes-
tión do motor, que lle 
permite pasar de cero a 
cen quilómetros hora en 
4 segundos, chegando a 
160 km/h a partir dunha 
saída-parada en só 9 se-
gundos. Engadir que a 
caixa de cambios tamén 
conta cun “block-down-
shifting”, o que permite 
cambios descendentes 
combinados para a ace-
leración máxima.

Bentley leva as súa novidades 
ao Salón de Los Ángeles

VII concurso de 
Iniciativas Universitaria: 

Stop Accidentes
A Consellería de Cultura, Edu-

cación e Ordenación Universitaria, 
representada no seu secretario xe-
ral de Universidades, José Alberto 
Díez de Castro, participou como 
xurado na resolución da VII con-
curso de Iniciativas Universitaria: 
Stop Accidentes, por unha mobili-
dade segura. Os nomes dos gaña-
dores daranse a coñecer nun acto 
que se desenvolverá nas vindeiras 
semanas na Coruña.

O obxectivo deste concurso é 
sensibilizar ás mozas e mozos so-
bre a necesidade de prever os ac-
cidentes que representan unha 
das primeiras causas de mortali-
dade. Así, cómpre recordar que 
este galardón, dirixido a estudan-
tes das universidades galegas e 
máis da UNED, ten como obxec-
tivo desenvolver iniciativas, ideas 
ou proxectos de investigación con 
temas relacionados coa segurida-
de viaria. Á hora de escoller a me-
llor das propostas valorouse que 
puideran levarse á práctica para 
así intentar melloras as pautas cí-
vico-viarias da xente nova.
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O novo Quattroporte 
é máis grande, máis lixei-
ro, máis luxoso e máis fun-
cional que o actual mode-
lo. Ademais, cos seus 307 
km/h de velocidade máxi-
ma, está en condicións de 
competir coa maior parte 
dos supercar de dúas por-
tas.

A familia de motores 
de inxección directa com-
pónse dun V8 de 3,8 litros 
e dun V6 de 3,0 litros. Es-
tes dous novísimos propul-
sores teñen unha sobrea-
limentación twin turbo e 
foron deseñados por Mase-
rati Powertrain e fabricados 
por Ferrari en Maranello.

O V8 de 3,8 litros define 
os novos estándares en ter-
mos de prestacións de Ma-
serati, alcanzando os 100 
km/h en apenas 4,7” e unha 
velocidade máxima de 307 

km/h. Cos seus 285 km/h, 
tamén as prestacións do V6 
twin turbo son para os máis 
esixentes.

Grazas a un cambio au-
tomático de 8 relacións e á 

tracción traseira ou integral, 
é tamén o vehículo que ga-
rantiza, na historia de Ma-
serati, as prestacións máis 
seguras en calquera circuns-
tancia meteorolóxica.

Co fin de responder ás 
expectativas dos seus clien-
tes autónomos e empresas, 
Citroën anuncia a chegada 
da serie especial Business, 
unha gama de vehículos 
cun meirande equipamen-
to pero sen custo adicional. 
Así, esta serie Business virá a 
substituír ás versións Furgón 
Club e achegará ar acondi-
cionado, axuda ao estacio-

namento traseiro e Connec-
ting Box, entre outras cousas.

Asemade, a marca fran-
cesa introduce máis novida-
des no eido dos vehículos 
comerciais, pois incluirá nes-
te tipo de modelos o sistema 
Stop&Start. En canto aos Ber-
lingo Multispace Seduction 
e-HDi 90, XTR Plus e-HDi 90 
e XTR Plus e-HDi 90 CMP6, 
informar que contarán con 

caixa manual pilotada de 6 
velocidades e formarán par-
te da serie Business, amais 
de gozar, tamén, das vanta-
xes do Plan PIVE.

Os prezos do novo Ci-
troën Berlingo Business van 
desde os 16.900 euros do 
Berlingo Furgón Business 
HDi 90 até os 19.235 euros 
do Berlingo Multispace XTR 
Plus e-HDi 90 CMP.

O Octavia chega á súa 
terceira xeración e que-
re facelo ben, para iso in-
clúe características de clase 
media a prezo de compac-
to, conta con máis espazo, 
máis seguridade, propulso-
res máis potentes así como 
cunha ampla variedade en 
canto a sistemas de info-
lecer e solucións máis fun-
cionais a bordo (“Simply 
Clever”). Con este Skoda 

teremos unha berlina coa 
vantaxes dun vehículo con 
portón traseiro, un mode-
lo mellorado en canto a ni-
veis de consumo grazas aos 
novos motores gasolina e 
diésel, un baixo coeficien-
te de resistencia e un peso 
reducido. A versión Green-
Line deste Octavia 1.6 TDI 
de 110 cv logra unhas emi-
sións de CO2 de só 89 g/km 
e consume uns 3,4 litros de 

diésel aos 100 km. Dicir que 
están dispoñibles catro 
motores de gasolina con 
tecnoloxía TSI, e catro dié-
sel TDI common-rail, cun-
ha versión de gas natural 
programada para o futuro. 
Emporiso, agás a opción de 
entrada de gasolina e dié-
sel, todas as motorizacións 
están dispoñibles con ver-
sión Green tec, con siste-
ma Start&Stop e recupera-

ción. A gama chega até a 
o 1.8 TSI de 180 cv. Asema-
de, transmisións manuais e 
DSG pódense atopar nes-
te Octavia, con versións 
de tracción total en prepa-
ración e unha versión de-
portiva prevista para máis 
adiante, o Octavia RS.

De falarmos da segu-
ridade, este Skoda conta 
con nove airbags, asisten-
te frontal/freada de emer-
xencia, asistente de carril, 
freada automática con-
tra multicolisión, asistente 
de actividade do condutor 
(detector de fatiga), frontal 
activo para protección de 
peóns, etc. 

A tecnoloxía tamén ten 
o seu lugar no Octavia a 
xeito de asistente de cru-
ceiro adaptable, asistente 
de alumeado intelixente ou 
asistente automático de es-
tacionamento, entre outros 
elementos. 

Novo Maserati 
Quattroporte

Citroën mellora a gama comercial cos Business

14 Sprint Motor >> Novas

Novo Octavia, máis e mellor
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Abu Dhabi e 
Citroën Racing 

compiten xuntos
Foi no Salón do Automó-

bil de París 2012 onde Ci-
troën Racing deu a coñecer 
o acordo asinado con Abu 
Dhabi, que pasa a converter-
se no seu principal patroci-
nador. 

Asemade, tamén no cer-
tame da capital francesa se 
deu a coñecer o programa 
deportivo para a tempada 
2013 e a listaxe de mem-
bros para o Campionato 
do Mundo de Ralis do novo 
equipo que pasa a chamar-
se Citroën Total Abu Dha-
bi World Rally Team, e que  
estará formado por: Mikko 
Hirvonen/ Jarmo Lehtinen, 
Dani Sordo/Carlos del Ba-
rrio e Sébastien Loeb/Da-
niel Elena. Engadir que 
Khalid Al-Qassimi tamén 
participará na maioría das 
probas do WRC, sendo a 
súa prioridade o Campio-
nato FIA de Ralis de Oriente 
Medio (MERC). 

Por último dicir que o 
equipo oito veces campión 
do mundo de ralis debuta-
rá co seu novo patrocinador 
Abu Dhabi -e co seu antigo 
patrocinador Total- no Rali 
de Monte Carlo e competi-
rá no WRC, no MERC (Cam-
pionato de Ralis de Oriente 
Medio) e no Citroën Racing 
Trophy. Subliñan dende Ci-
troën Racing que serán tres 
coches os que correrán nas 
trece probas do WRC.

O Corvette estará axi-
ña de aniversario, 60 son os 
anos que cumprirá en 2013 
este senlleiro modelo da 
casa Chevrolet. Estamos pe-
rante a imaxe de coche de-
portivo na súa totalidade, 
un coche sinónimo da cul-
tura norteamericana que 
soubo adaptarse aos tem-
pos modernizándose ao 
tempo que introducía un 

amplo abano de novidades 
como os pneumáticos refor-
zados antipicada (run flat), o 
HUD “Head-Up Display”, que 
proxecta datos de importan-
cia para o condutor no pa-
rabrisas, ou o “Magnetic Se-
lective Ride Control”, co que 
se pode cambiar o tipo de 
amortecemento ao instante.

Outra baza coa que 
xoga o Corvette é a súa 

popularidade, que foi me-
drando grazas a que moi-
tas actrices e actores o es-
colleron como vehículo 
propio e se deixaron ver 
xunto a el. Cómpre subli-
ñar que este Chevrolet ga-
ñou moita sona por medio 
do cinema, pois ten inter-
pretado 1.434 papeis na 
televisión e en producións 
de Hollywood.

Rodando por primeira 
vez ante o público na final da 
tempada da “Noite de Cam-
pións” celebrada no Centro 
de I+D en Weissach (Alema-
ña), aparecía o novo Porsche 
911 GT3 Cup, un dos coches 
de carreiras con máis éxitos 
recollidos. Baseado na séti-
ma xeración da icona depor-
tiva de Zuffenhausen, este 
Porsche quere competir na 
Porsche Mobil 1 Supercup 
en 2013. Para iso o 911 GT3 
Cup é movido por un motor 
de 3.8 litros e seis cilindros, 
con 460 cv a 7.500 revolu-

cións (superando ao seu pre-
decesor en 10 cabalos), unha 
caixa de cambios de seis ve-
locidades que opera a través 
de levas de cambio no volan-
te e rodas dunha soa peza 
con montaxe central. 

Porsche dotou a este mo-
delo dunha gaiola de seguri-
dade de novo deseño e dun 
asento que se axusta á cabe-
za e aos ombreiros coa axu-
da dun recheo de cara á pro-
tección do piloto no caso de 
envorco ou colisión. Amais 
disto, unha escotilla de sal-
vamento atópase no teito, 

achegando un acceso sinxe-
lo para a atención médica 
primaria ou o rescate do con-
dutor. Engadir que, do mes-
mo xeito que o seu predece-
sor, o Porsche 911 GT3 Cup 
é producido en Stuttgart-
Zuffenhausen e no Centro 
de Motorsport en Weissach 
recibe unha configuración 
xeral para o circuíto, logo é 
probado por un piloto de ca-
rreiras profesional antes da 
entrega aos clientes. O pre-
zo base, está dispoñible só 
en cor branca, é de 181.200 
euros.

Porsche 911 GT3 Cup, feito para correr

Corvette, unha estrela de Hollywood

www.trameve.es

Fax: 981 554 156
central@trameve.es

Fax: 981 554 156
central@trameve.es
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Nova Clase B
Un Mercedes-Benz diferente

Hai anos que Mercedes incorporou este novo concepto 
de deseño co seu Clase A. Grazas á aceptación deste 
benxamín atreveuse a ampliar estas liñas ao Clase B. 
O resultado foi moi satisfactorio. Agora este modelo 
incorpora distintos retoques a todos os niveis que o fan 
moi interesante.
Bastante máis áxil e eficiente que ata agora, aínda que 
confortable e espazosa como sempre, a nova Clase B de 
Mercedes-Benz ten múltiples talentos. As súas aspiracións 
dinámicas aprécianse xa no aspecto do Sports Tourer 
compacto, que ten menor altura e ofrece unha postura 
de condución máis ergueita. En canto a concepción e 
tecnoloxía, a segunda xeración da Clase B marca unha 
nova era na categoría compacta da marca. Toda a gama 
de sistemas de propulsión é completamente nova: 
motores de gasolina e diésel de catro cilindros con 
inxección directa e turbocompresor, cambio de dobre 
embrague e cambio manual. O condutor recibe a axuda 
de novos sistemas de asistencia.

■ AnTÓn PErEIrA | TexTo

■ SPrInT MOTOr | FoTos

A nova Clase B incorpora 
novos propulsores de gaso-
lina e diésel, así como novos 
cambios manuais e auto-
máticos. O desenvolvemen-
to simultáneo dos moto-
res e os cambios é garantía 
da súa interacción perfecta. 
Un exemplo significativo é 
a función de parada e arrin-
que ECO, que se implemen-
ta de serie en todos os mo-
delos da Clase B.

Os novos grupos teñen 
en común o uso das tecno-
loxías máis punteiras para 
lograr a máxima eficiencia, 
gran suavidade de marcha 
e unha elevada capacidade 
de aceleración, xa dende un 
número de revolucións moi 
baixo; ademais, son lixeiros e 
están preparados para cum-
prir as futuras normativas 
de gases de escape. A fin de 
permitir a montaxe trans-
versal, os motores 
equipados con 
t u r b o c o m -
p r e s o r 

A propulsión: máxima eficiencia

16 Sprint Motor >> 
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en todas as súas versións e 
as dúas caixas de cambio 
son moi compactos. A sus-
pensión do motor e do cam-
bio dispón de 4 puntos de 
apoio: o apoio do motor, o 
apoio do cambio e dous so-
portes oscilantes. Este con-
cepto foi desenvolvido es-
pecificamente para garantir 
un elevado confort acústi-
co nos vehículos equipados 
con propulsores de elevado 
par motor.

Cos novos motores de 
gasolina de catro cilindros 
sae ao mercado unha xera-
ción de mecánicas comple-
tamente nova. O proceso 
de combustión baséase na 
inxección directa de tercei-
ra xeración de Mercedes, in-

troducida o ano pasado cos 
grupos V6 e V8 BlueDIRECT. 
Agora, esta tecnoloxía ofré-
cese por primeira vez na ca-
tegoría compacta. As novas 
motorizacións de catro cilin-
dros poden montarse tan-
to en posición lonxitudinal 
como transversal. Na nova 
Clase B ofrécense en primei-
ro lugar con 1,6 litros de cilin-
drada: o B 180 con 122 cv e o 
B 200 con 156 cv. O par mo-
tor máximo de 200 e 250 Nm, 
respectivamente, alcánzase 
xa a partir das 1.250 rpm.

O novo diésel de catro ci-
lindros é unha versión per-
feccionada do OM651 in-
corporado nas Clases C a S. 
Trátase dun motor de inxec-
ción directa common rail de 

terceira xeración. Unha cilin-
drada reducida a 1,8 litros e 
moitos detalles optimizados 
permiten montar o grupo 
diésel en posición transver-
sal: unha novidade nun ve-
hículo de Mercedes. O B 180 
CDI desenvolve 109 cv e o 
B 200 CDI alcanza 136 cv. O 
par motor máximo do motor 
de 109 cv é 250 Nm, dispo-
ñible a partir de 1.400 rpm. 
A variante de 136 cv alcan-
za 300 Nm a partir de 1.600 
rpm.

Outra novidade é o novo 
cambio de dobre embrague 
7G-DCT da Clase B. As súas 
medidas son moi compac-
tas e, grazas ás súas sete ve-
locidades, é sumamente va-
riable á hora de adaptar o 

número de revolucións do 
motor. A bomba de aceite 
eléctrica do cambio permi-
te implementar a función de 
parada e arrinque. Grazas ao 
seu concepto, cambia de re-
lación sen interromper a for-
za de tracción e combina o 
confort dun cambio auto-
mático coa eficiencia dunha 
transmisión manual.

O novo cambio manual 
de seis velocidades, un pa-
rente próximo do DCT, pre-
senta tamén dimensións 
moi compactas. Algunhas 
das súas características máis 
importantes: cambios de re-
lación moi confortables con 
escasas forzas na panca, 
baixa fricción e peso redu-
cido.

17 << Sprint Motor
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Unha nova percepción

Consumo A dirección

Novo sistema de freos

O que máis chama a 
atención é a redución da 
altura. Con 1.557 milíme-
tros, o novo modelo pégase 
ao asfalto case cinco centí-
metros máis que o seu pre-
decesor. Tamén diminuíu 
a altura do asento sobre a 
calzada (86 mm menos).

Seguindo os desexos de 
moitos clientes, definiuse 
unha postura de condución 

máis ergueita. Ao mesmo 
tempo aumenta a altura ata 
o teito. Cunha cota máxima 
de 1.047 mm na parte dian-
teira (sen teito corredizo), 
a Clase B é un dos vehícu-
los máis espazosos do seu 
segmento. A postura máis 
ergueita e ergonómica dos 
asentos, en combinación 
coa menor altura do piso do 
vehículo, fai que aumente 

tamén o espazo inferior li-
bre nas prazas traseiras (976 
mm). Esta cota supera ata as 
Clases S e E e supón a mellor 
marca do seu segmento.

Este modelo ten como 
opción un sistema chama-
do EASY-VARIO-PLUS, que 
permite modificar con fa-
cilidade o habitáculo para 
transportar obxectos volu-
minosos.

Respecto do seu pre-
decesor, lográronse re-
ducir os niveis de con-
sumo da nova 
Clase B ata un 
21%. Todos os 
grupos desen-
volvéronse na em-
presa. Os dous mo-
delos diésel (B 180 
CDI BlueEFFICIEN-
CY e B 200 CDI 
BlueEFFICIENCY ) 
consomen só 4,4 
litros/100 km, can-
do os seus prede-
cesores necesita-
ban 5,2 litros/100 
km. Tamén se 
aprecian grandes 
avances en gaso-
lina: malia desen-
volver unha poten-
cia claramente superior, 
os modelos B 180 BlueE-
FFICIENCY e B 200 BlueE-
FFICIENCY reducen o 
consumo de gasolina ata 
un 12%, situándoo en 5,9 
litros/100 km.

A nova Clase B (lon-
xitude/anchura/altura: 
4.359/1.786/1.557 milí-
metros) acaba de chegar 
aos concesionarios eu-
ropeos o pasado mes de 
novembro.

A dirección electro-
mecánica da Clase B é un 
equipo de novo desen-

volvemento. O 
motor eléctrico 
da servodirec-
ción de dobre 

piñón alóxase ago-
ra na engranaxe de 
dirección e non re-
quire espazo adi-
cional no compar-
timento do motor. 
En combinación 
co paquete de-
portivo ofrécese 
unha dirección di-
recta. A medida 
que aumenta o 
xiro de volante, a 
desmultiplicación 
da dirección vól-

vese máis directa, o 
que mellora aínda máis a 
capacidade de manobra 
e a axilidade do vehículo.

A dirección electro-
mecánica contribúe en 
gran medida á eficiencia 
total do vehículo, pois a 
servodirección só require 
enerxía cando o condutor 
vira o volante.

Este modelo é o úni-
co vehículo compacto do 
mundo equipado de se-
rie cunha advertencia de 
colisión baseada en radar 
con servofreo de urxencia 
adaptable. Este equipo 
reduce o perigo de sufrir 
accidentes por alcance. 
O sistema de asistencia á 
condución Collision Pre-
vention Assist advirte ao 
condutor con sinais ópti-
cos e acústicos se detec-
ta un obstáculo, e pre-
para ao mesmo tempo o 

servofreo de 
urxencia para 
unha inter-
vención pre-
cisa. Este úl-
timo actívase 
no momen-
to en que o 
condutor pisa 
con contun-
dencia o pe-
dal do freo.

18 Sprint Motor >> 

o volume do maleteiro, cunhas formas bastante regulares, é de 486 litros

o interior é impecable, tanto en calidade como en configuración

• SPRINT 190.indd   18 17/12/12   21:36



En canto nos 
sentamos no posto 
do condutor, xa nos 
encontramos cómo-
dos. Os axustes que 
tivemos que facer 
foron poucos, aín-
da que as posibili-
dades son moitas. O 
ambiente interior é 
de materiais de alta 
calidade e duns bos 
axustes.

A nosa toma de 
contacto foi co propul-
sor diésel de 170 cabalos 
e cambio de dobre em-
brague. Este motor é moi 
silencioso, suave no seu 
funcionamento e moi pro-
gresivo, cunha total ausen-
cia de vibracións e ruídos. 
Só encontramos un “pero” 
na saída, que nos gus-
taría que fose un pouco 

máis enérxi-
ca. A suavidade 

tanto do cambio 
como do xogo dos 

pedais marca distancia 
con outros modelos da 
competencia.

As suspensións están 
concibidas para autovías e 
autoestradas; aquí a como-
didade é superior. En estra-
das secundarias a suspen-
sión é un pouco branda, 
sobre todo enlazando cur-
vas rápidas, aínda que o ve-

hículo se aga-
rra excelentemente.

O que máis nos cha-
mou a atención é o cam-
bio automático de dobre 
embrague. Esta opción se-
gue sendo unha das mello-
res do mercado. Podemos 
cambiar de marcha en cal-
quera momento, sendo do 
máis suave e progresivo o 
cambio. Un auténtico luxo 
digno deste monovolume 
xermano.

A conclusión final é 
que probamos un estu-

pendo mo-
novolume. Se 
cadra, o único in-
conveniente que lle 
vimos foi o prezo, 34.400 
euros para o B 220 CDI BE 
“básico”. Por estes cartos 
e co equipamento base a 
competencia pode plan-
tarlle cara sen problemas. 
Iso si, o equipamento de 
serie inclúe faros bixe-
non, pantalla TFT en cor 
e o Colision Prevention As-
sist.

19 << Sprint Motor
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a exposición internacional 
de Vehículos exclusivos, 
motocicletas especiais e 
Náutica artesanal (tramo), 
reunirá ás principais mar-
cas de altas prestacións, 
do 21 de decembro ao 6 de 
xaneiro na Feira de madrid

■ AnTÓn PErEIrA | TexTo

■ SPrInT MOTOr | FoTos

Con motivo do 60 ani-
versario do lanzamento do 
mítico Mercedes-Benz 300 
SL, popularmente coñeci-
do como o “Ás de Gaivota”, 
TRAMO, non quere deixar 
escapar a ocasión  de ren-
der unha especial home-
naxe a un dos superdor-
tivos de todos os tempos 
traendo a Madrid unha se-
lecta colección de pezas da 
firma alemá, traídas de im-
portación dende Alemaña 
exclusivamente para a feira.

Un destes espectacula-
res vehículos será o xa men-
cionado Mercedes SL “Ás de 

Gaviota” orixinal que aca-
parará a atención de cen-
tenares de miradas co seu 
inigualable porte. O clá-
sico superdeportivo que 
triunfou na década dos 50 
será outro dos protagonis-
tas da primeira edición de 
TRAMO, e non estará só. O 
distintivo vehículo estará 
acompañado dunha colec-
ción de automóbiles que 
visitou o noso país en con-
tadas ocasións e que deixa-
rá aos asistentes á feira cun 
bo sabor de boca ao gozar 

de cada un dos modelos da 
mostra.

Mercedes-Benz SLS 
AMG, McLaren SLR ou o 
Mercedes-Benz SL 65 AMG 
Black Series son algúns dos 
modelos de ensoño cos 
que conta esta elegante co-
lección privada e que terán 
o seu pequeno “tramo” na 
exposición para deleite de 
todos os apaixonados polo 
automobilismo clásico e 
non tan clásico.

Tanto Mercedes como 
a maioría de casas de co-

ches de altas prestacións 
non faltarán en cada un dos 
“tramos” do circuíto que se 
montará no pabellón 2 de 
IFEMA dende o 21 de de-
cembro ao 6 de xaneiro. 
Unha exposición para to-
das as xeracións, dirixida a 
todos os amantes do mo-
tor e que pretende conver-
terse en todo un referente 
automobilístico anual para 
gozar desta apaixonante 
mostra de vehículos que 
fará soñar a todos os asis-
tentes.

TRAMO celebra o 60º aniversario  
do superdeportivo “Ás de Gaivota”

A colección foi traída de Alemaña
mercedes SlS amG

mercedes Slr mclaren

mercedes 300 Sl
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o condutor medio europeo 
podería aforrar preto de 
500 euros de media ao 
ano utilizando técnicas de 
eco-condución, segundo 
un estudo levado a cabo en 
europa por pneumáticos 
continental. 

■ AnTÓn PErEIrA | TexTo

■ SPrInT MOTOr | FoTos

O estudo descubriu 
que o aforro acumulado 
nun país como o noso po-
dería ser de máis de mil 
millóns de euros. A inves-
tigación pon de manifes-
to que malia que 9 de cada 
10 persoas está preocupa-
da polo aumento constan-
te do prezo do combusti-
ble, o 40% admite non ter 
nin idea á hora de realizar 
unha condución eficiente, 
o que contribuiría a aforrar 
o 20% do seu gasto anual.

Tim Bailey, experto en 
eco-condución de Conti-
nental Tyres, di: “Xa que o 
prezo dos carburantes con-
tinúa crecendo, o consumo 
de combustible é unha gran 
preocupación. Realizando 
unhas pequenas modifica-

cións nos hábitos de con-
dución e facendo chequeos 
regulares da presión dos 
pneumáticos, pódese aforra 
moito ao ano en carburante”.

A investigación tamén 
revelou que dous terzos 
dos condutores europeos 
descoñecen que os novos 
pneumáticos no merca-

do melloran os consumos 
de combustible grazas á 
súa menor resistencia á ro-
dadura. Por exemplo, un 
pneumático eficiente pode 

21Eco-conducción << Sprint Motor

Cada condutor europeo pode aforrar preto de 500 euros ao ano

Unha condución eficiente aforra 
miles de millóns de euros

os elementos de carga do teito incrementan o consumo

unha presión correcta dos pneumáticos tradúcese nun menor consumo de combustible

• SPRINT 190.indd   21 17/12/12   21:37



22 Sprint Motor >> Eco-conducción

jeep.es

248,3x173,8 APVMOTOR JEEEPNE.indd   1 27/12/11   11:21

conseguir que un vehículo 
aforre carburante nun 3% e 
incrementar a quilometraxe 
destes nun 12%.

outros datos do informe
A metade dos con-

dutores europeos tamén 
manifestaron que teñen 
medo de que o constante 
incremento do prezo do 
carburante lles obrigue 
a deixar o coche en casa, 
aínda que confían en po-
der seguir usándoo para ir 
traballar.

En canto á decisión de 
compra dun automóbil, o 
56% di que o tema medio-
ambiental é importante 
para eles, o 78% conside-
raría comprar un híbrido, o 
71% un bio-diésel e o 61% 
un coche eléctrico.

antes de poñerse en camiño: 
•	 Mirar	 a	 presión	 dos	 pneumáticos	 regu-

larmente (recomendado cada dúas se-
manas). Unha presión correcta dos pneu-
máticos significa unha menor resistencia 
á rodadura e -polo tanto- un menor con-
sumo de combustible e unha condución 
máis eficiente. Unha presión incorrec-
ta pode ata incrementar o desgastar do 
pneumático e reducir a nosa seguridade 
activa.

•	 Desfacerse	 de	 cargas	 innecesarias.	 Isto	
inclúe quitar os elementos de carga do 
teito cando non vaian ser utilizados; O 
que ademais pode incrementar nun 10% 
o consumo de combustible.

•	 Comprobar	 a	 alineación	 dos	 pneumáti-
cos e o seu equilibrado; de non ser así, 
pode causar un desgaste prematuro des-
tes e ademais incrementar o consumo de 
combustible.

•	 Planificar	 as	 viaxes,	 o	 que	 evitará	 que	
nos perdamos e realicemos maiores dis-
tancias de desprazamento. Prestar aten-
ción ás noticias de tráfico tamén axudará 
a non meternos en atascos, e polo tanto, 
aforraremos combustible.

mentres conduces:
•	 Despois	 de	 arrincar	 o	 motor,	 ponte	 en	

marcha deseguido. Os motores de hoxe 
en día non necesitan dunha fase de 
quentamento. No inverno, quita o xeo 
cunha rasqueta para que se desxee o pa-
rabrisas.

•	 Conduce	coa	marcha	máis	longa	que	che	
permita a condución que fas nese mo-
mento, pero non deixes que o propulsor 
sufra.

•	 Non	excedas	o	límite	de	velocidade.	Can-
to máis rápido vaias, máis combustible 
consumes. Conducindo a 110 km/h con-
sómese un 9% máis de carburante que a 
90 km/h e un 15% máis que a 80 km/h.

•	 Evita	saír	dos	semáforos	coma	se	estive-
ses na parrilla de saída dun Gran Premio 
de F1. Acelera gradualmente e sobe de 
marchas con rapidez.

•	 Conduce	 cun	 pouco	 de	 anticipación	 e	
con suficiente distancia co vehículo que 
che precede, desta maneira poderás evi-
tar freazos violentos. O teu vehículo ne-
cesita máis enerxía para comezar a rodar 
de novo logo de haber desacelerado.

•	 Pon	só	o	aire	acondicionado	cando	real-
mente sexa necesario.

consellos de condución eficiente

comprobar a alineación dos pneumáticos e o seu equilibrado
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Calendario  
de  probas XANEIRO  2013

 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

5-19 de xaneiro Rali Dacar Ralis Chile-Arxentina-Perú Chile-Arxentina-Perú

12 de xaneiro Gseries BPA de Andorra Gseries Grandvalira Circuit Principat d'Andorra

16-20 de xaneiro Rali de Monte Carlo (WRC) Ralis Monte Carlo Mónaco

19 de xaneiro Gseries BPA de Andorra Gseries Grandvalira Circuit Principat d'Andorra

26-27 de xaneiro Rali da Lamprea Ralis 2ª Categoría e outros eventos Arbo Pontevedra España

jeep.es

248,3x173,8 APVMOTOR JEEEPNE.indd   1 27/12/11   11:21
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Saímos de compostela co 
dedo apuntando ao Ézaro, 
a nosa primeira parada. 
esta viaxe terá un total 
de 200 quilómetros 
(ida e volta) e un custo 
de combustible de 
arredor de 36 euros para 
un vehículo diésel e de 37 
euros para un gasolina.

■ SOnIA PEnA | TexTo

■ VArIOS | FoTos

 Primeira parada: Ézaro 
(Punto B no Googlemaps)
distancia Santiago-
Ézaro: 75,4 km. 
tempo  aprox.: 1 h. e 19 min. 

Chegamos ao Ézaro, úni-
ca saída ao mar do concello 
de Dumbría, caracterizada 
pola abraiante contorna do 
río Xallas e a súa desembo-
cadura, cos montes de Bu-
xantes e Penafiel de fondo. 
Cómpre subliñar que o Xallas 
é dos poucos ríos que des-
embocan no mar caendo 
nunha espectacular ferven-
za, que recomendamos ver. 
Para chegarmos á fervenza, 

hai que coller o desvío á es-
querda antes da ponte, o que 
nos conducirá até os edifi-
cios da central hidroeléctri-
ca. Alí, unha pista empinada 
á esquerda levaranos até o 
miradoiro que se convirte no 
lugar máis axeitado para ob-
servar o espectáculo. 

Segunda parada: castelo 
do Príncipe, cee (Punto c)
distancia Ézaro-castelo: 
4,8 km. 
tempo  aprox.: 6 minutos.

Deixamos atrás o Ézaro e 
imos cara a Corcubión, para 
detérmonos na parroquia 

de Santiago de Ameixenda, 
pasando as praias de Gures 
e Caneliñas. Na Ameixenda 
atópase o Castelo do Prínci-
pe, fortaleza do século XVIII, 
situado nun saínte rochoso 
coa idea de defender a ría, 
formando parella co Caste-
lo do Cardeal (xusto enfron-
te) en Corcubión. Dicir que 
a visita a este castelo non 
está permitida, xa que a día 
de hoxe é propiedade priva-
da, así que só poderemos al-
biscar o muro de pechadura 
dende a distancia.

terceira parada: 
cee (Punto d)
distancia castelo do 
Príncipe-cee: 5,2 km. 
tempo  aprox.:  9 min.

Logo de pasar pola pa-
rroquia de Brens estaremos 
xa en Cee. O primeiro que 
chamará a nosa atención 
ao entrar na vila será o edi-
ficio da Fundación Fernan-
do Blanco de Lema (per-
soeiro de Cee emigrado na 
Habana), podemos conti-
nuar o percorrido por Cee 
e visitar o Pazo do Cotón 
(século XVIII) ou a igrexa de 
Santa María da Xunqueira, 

“Descubrindo
os nosos faros”
Parte V: Dende Cee e Lobeiras  
até Lariño ou Punta Ínsua

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Neste quinto capítulo da Peaxe aberta dedicada aos faros máis 
achegados, decidimos continuar na zona da Costa da Morte, lugar 

que abraza unha boa cantidade de fachos. De seguida amosamos a 
descuberta do faro de Cee, o de Lobeira e o de Lariño ou Punta 

Ínsua.

Dende este espazo de Sprint Motor abrimos unha páxina cara o 
lado máis salvaxe da nosa costa (e tamén da nosa terra máis firme) 
e deses promontorios que alumean ao lonxe dende  posicións ben 
privilexiadas para guiar de xeito seguro a aqueles que viaxan polo 

mar... e a nós que o faremos por todo tipo de estradas neste número 
190 que agocha esta nosa Peaxe.

o Faro de lariño, nunha imaxe de ovillán
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gótica serodia  que conser-
va a bóveda orixinal do sé-
culo XVI.

cuarta parada: 
corcubión (Punto e)
distancia cee-corcubión: 
1,4 km. 
tempo  aprox.:  4 minutos.

Despedíndonos de Cee, 
bordeamos a zona da praia 
e entramos en Corcubión, 
capital do termo munici-
pal máis pequeno de toda a 
provincia da Coruña. É pre-
ciso salientar que o seu nú-
cleo antigo foi declarado 
Conxunto Histórico-Artístico 

no ano 1985, dato máis que 
abondo para facernos unha 
idea da fermosura que nos 
agarda: casas típicas das vi-
las mariñeiras con galerías 
ou balcóns de madeira, ca-
sas señoriais con brasóns... 
Paga a pena achegarse até 
o pazo da familia de Dios e 
Pose, o pazo dos condes de 
Altamira, a casa señorial de 
Teixeira, a casa modernista 
de Quiñóns (do ano 1889), o 
edificio da Confraría de Pes-
cadores ou o edificio da an-
tiga prisión (na zona do Por-
to). Saíndo xa de Corcubión 
pola estrada de Fisterra (an-
tes do cemiterio) está o des-

vío á esquerda que parte da 
bonita praia de Quenxe ,en 
dirección ao Cabo de Cee, 
pasamos pola punta Pión e 
veremos o Castelo do Car-
deal (arestora imposible de 
visitar pois tamén é propie-
dade privada).

Quinta parada: cabo de 
cee, corcubión (Punto F)
distancia corcubión-cabo 
de cee: 3,9 km. 
tempo  aprox.:  7 minutos.

Se continuamos pola es-
trada que bordea a costa 
chegaremos sen perda ao 
Cabo de Cee, onde aprecia-

›› O faro de Cabo de 
Cee, situado en Corcu-
bión, aséntase nunha 
casiña de cen metros 
cadrados con tellado a 
catro augas no monte 
Quenxe. Sobre o muro 
sur da casa álzase a to-
rre, de sección octo-
gonal e case seis me-
tros de altura, rematada 
polo balconciño que al-
berga unha lanterna ao 
aire que lanza tres fulgo-
res brancos cada seis se-
gundos. É a luz que mar-
ca o abrigo da enseada 
de Corcubión fronte aos 
temporais. Este faro de 
Cee luciu por primei-
ra vez o 31 de xullo de 
1860, a sete metros do 
chan e a vinte e cinco so-
bre o mar, cunha lámpa-
da de aceite a émbolo. 
A súa luz non só sinala 
a terra, senón os perigos 
que supoñen as illas Lo-
beiras e as do Carrumei-
ro Grande ou Vello e O 
Carrumeiro Chico, Pe-
queno ou Novo.
›› O faro das illas Lo-
beiras, ou de Corcu-
bión, érguese na illa da 
Lobeira Grande, nas Illas 
Lobeiras, no concello de 
Corcubión. A illa non é 
máis que unha platafor-
ma trapezoidal con 250 
metros na súa distan-
cia máis longa e 75 na 
máis ancha. Inaugúrase 
en 1909, construído di-
rectamente sobre as ro-
chas, a súa altura é de 
dezaseis metros sobre o 
nivel do mar e o seu al-
cance é de nove millas. 
›› O faro de Lariño ou 
de Punta Ínsua, atópa-
se en Lariño (Carnota), 
comezou a construírse 
en 1913.  Está na Pun-
ta Ínsua, que constitúe 
o punto xeográfico que 
axuda a fixar a entra-
da no arco de Fisterra e 
a ría de Corcubión. Trá-
tase dunha edificación 
que merece ser visitada 
dado o senlleiro das súa 
arquitectura e a fermo-
sura do lugar no que se 
localiza.

25Peaxe aberta << Sprint Motor

o camiño a 
seguir para 
esta peaxe, 

visto co 
googlemaps

a praia de carnota, foto de amaianos
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remos xa o faro de Cee e go-
zaremos das vistas da ensea-
da do Ézaro coas pequenas 
illas Lobeiras e o seu faro, si-
tuadas de fronte a nós.

Sexta parada: o 
Pindo (Punto G)
distancia cabo de cee- o 
Pindo: 16,8 km. 
tempo  aprox.:  22 minutos.

Estamos no Pindo, ao 
norte do concello de Car-
nota, lugar dominado polo 
abraiante Monte Pindo. Re-
comendamos pasear polo 
pequeno porto pesqueiro 
ou a tranquila praia de San 
Pedro e, se o corpo nolo 
pide, mesmo podemos en-

fiar unha ruta a pé até o cu-
mio do Pindo, lugar que 
achega unha das mellores 
vistas de todo o litoral ga-
lego... asegurado. A altura 
máxima é a chamada Pena 
da Moa, con 627 metros so-
bre o nivel do mar.

Sétima parada: 
carnota (Punto H)
distancia o Pindo-carnota: 
13,3 km. 
tempo  aprox.:  15 minutos.

Xa en Carnota é impres-
cindible ir até o espazo na-
tural do areal de Carnota, 
unha praia de máis de 3 km 
de lonxitude e de grande 
riqueza ecolóxica e paisa-

xística. Non podemos es-
quecer ir até a igrexa parro-
quial para apreciar de preto 
o enorme hórreo de pedra 
de Carnota, de moita sona 
en toda Galiza, construído 
en 1768 e de nada máis e 
nada menos que 22 pares 
de pés!

oitava parada: 
lira (Punto i) 
distancia carnota-
lira:4,5 km. 
tempo  aprox.:  7 minutos.

Saíndo de Carnota en di-
rección a Muros, paramos 
en Lira. Aquí desviarémo-
nos á esquerda para pór os 
pés na bonita praia de Mar 

de Lira, desde onde se pode 
abranguer a visión ao com-
pleto do arco que conforma 
a inmensa praia de Carno-
ta. Asemade, en Lira tamén 
teñen un hórreo case tan 
grande coma o de Carnota 
(tamén a carón da igrexa), 
mais non tan ben conser-
vado. 

Novena parada: 
lariño (Punto J)
distancia lira-lariño: 
3,8 km. 
tempo  aprox.:  6 minutos.

Pisamos Lariño, última 
parroquia do concello de 
Carnota, desde onde parte a 
pista á dereita

Pescando na contorna do Faro de lariño, foto de ajustín lamela

Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ gómez Ulla
Santiago de Compostela

Tfno.: 981 561 740
981 562 001

fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

“Descubrindo
os nosos faros”
Parte V: Dende Cee e Lobeiras  
até Lariño ou Punta Ínsua
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Era o piloto coa mellor arma, é dicir un WRC. Foille co-
llendo o tranquillo e pese a algúns sustos en forma de 
avaría impuxo a lóxica da potencia. Liderou as citas de 
Noia, Ulloa, Sur do Condado e Ribeira Sacra, obtendo o 
seu terceiro título galego. Quizáis as súas miras vólvanse 
no 2013 cara ao nacional de asfalto, quizáis un GT susbti-
túa ao Focus.

Foi o primeiro líder do exercicio, mercé a súa vitoria 
nun esbaradizo rali do Cocido. De menos a máis progre-
sou correctamente, vixiando sempre as costas de Vilari-
ño, o seu protector. Desechou as opcións á opción Pirelli 
e obtivo finalmente a terceira praza final do campionato, 
á par que a vitoria en grupo N. Valor sólido de cara ao fu-
turo.

A escasez de presuposto limita as participacións deste 
lucense, veloz coma poucos. Aproveitou moi ben o verán, 
pois foi segundo no Bierzo e en Ferrol. A guinda a puxo 
no San Froilán, onde correu e soubo sacar rendimento á 
ocasión para facerse co rali, sendo o terceiro lucense tras 
Vallejo e Burgo que manda na proba de casa.

Máis roda-
do xa cos co-
ches de trac-
ción total, o 
de Palas pe-
lexou ata as 
útimas con-
secuencias. 
Tivo opcións 
serias de ser 
c a m p i ó n , 
pero no San 
Froilán empe-
zaron a menguar e no Ribeira Sacra esfumáronse. Venceu 
en Narón e tamén sentese atraído polos vehículos GT, un 
dos cales xa probou, sen esquecer o programa de apoio 
a outros pilotos.

...non fai dano”, acostúmase 
a dicir. Centrado no nacio-
nal de asfalto e cunha nova 
experiencia mundialista en 
Cataluña, Víctor Senra vol-
veu a baixar á “area” galega. 
Fíxoo na derradeira manga, a 
de Santiago e comarca, onde 
volveu a mandar (e van ca-
tro)... co sempre aproveitable 
coche de… papá Manolo.

Pedro Burgo, cuestión de lóxica

Alberto Otero, savia nova

José Antonio Iglesias, saber aproveitar

Luís Vilariño, postulante fiel

Víctor Senra, “unha ao ano...

27Competición  < Sprint Motor

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

Campionato de Galicia de Ralis
Un campión, cinco vencedores

O seguido, consolidado, 
envexado e popular galego 
de ralis seguiu un esquema 
similar e que da froito ano 
tras ano. Tirou das súas co-
pas de promoción dos últi-
mos tempos –Pirelli, RACC, 
Kumho, Racing 1400, etc– 
dunha serie de coches de 
postín e, sobre todo, dun-
ha numerosa participación, 
un pouco inferior por culpa 
da crise actual.

Todo ía correctamen-
te ata que en pleno agosto 
acendéronse dúas peque-
nas alarmas. Nun calen-
dario “clásico” de nove ra-
lis (ás veces calendada 
unha dećima proba) caían-
se dous, en certa medi-

da aínda novos. Golpeaba, 
e ben, o momento actual 
de apretóns e priorida-
des, que deixaba sen cele-
brar Baixa Limia e Serra da 
Groba. E xurdía a opción B, 
neste caso soamente unha 
carreira, pero é que visto o 
que cae, xa era suficiente. 
Luintra, a localidade da Ri-
beira Sacra ourensá, sim-
bolizaba aquelo de apro-
veitar os recursos da casa 
(treitos coñecidos con va-
riantes, patrocinadores lo-
cais moi entusiasmados) 
e daba valor ao peque-
no, visto o tamaño da cita-
da vila. Foi a gran novida-
de dun 2012, moi “clásico” 
noutras cousas.

MIGUEl CUMbrAOS

Tempo de cuneta

■ MIGUEl CUMbrAOS | TexTo    ■ MIGUEl CUMbrAOS E SPrInT MOTOr | FoTos
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Sen rival. Así se encontraron 
os irmáns Sergio e Diego 
Vallejo na derradeira man-
ga do nacional de asfalto. 
Mandaron con man firme 
no mediático rali de Madrid, 
onde a segunda praza foi 
para o asturiano Jonathan 
Pérez. Con este resultado os 
galegos acaban o subcampi-
onato, sendo campión xa an-
tes desta proba o alacantino 
Miguel Fuster.

Seleccionado. O piloto 
galego Antón Pérez Fo-
jón foi o mellor na selec-
ción organizada por Mit-
subishi España e a escola 
de condución de Óscar 
Fuertes “Rally Center”. O 
premio que acada o lu-
cense é a participación 
cun Lancer EVO X prepa-
rado por RMC no rei dos 
ralis, é dicir Montecar-
lo, este vindeiro mes de 
xaneiro; cita que abre o 
WRC 2013.

Título. No asturiano de 
ralisprints para o equipo 
de A Pontenova forma-
do por “Pipo” López e Mi-
guel Linares. Lideraron 
o grupo XT co seu EVO 
IX. Doutra banda o tán-
dem formado por Óscar 
López e Iván Gómez tivo 
que contentarse final-
mente coa tercera praza 
final no grupo A.

Dando as últimas voltas do ano
O final dalgunhas competicións do 2012

■ MIGUEl CUMbrAOS | TexTo  ■ SPrInT MOTOr | FoTos

O primeiro. Tras vari-
os anos na máxima es-
fera dos turismos en pis-
ta o británico Robert Huff 
acadaou o seu primer títu-
lo mundialista. O piloto de 
Chevrolet proclamouse 
campión do WTTC tralos 
resultados acadados na 
sempre complicada pista 
urbana de Macao.
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O turno. Do piloto de Meira 
Pedro Vilar, que se proclamou 
co seu BMW 323 campión de 
Galicia de slálom 2012. Os re-
sultados acadados na manga 
de Fene, última do exercicio 
onde venceu Francisco Abalo, 
permitiron que o lucense ob-
tivese o máximo galardón da 
pericia galega.

A punto. Todo lis-
to para o lucense, 
afincado en Sanx-
enxo, José López Ri-
vas, unha vez máis o 
único galego partic-
ipante no Dakar. Es-
tará copilotado por 
Diego Vallejo, con-
fiando que esta vez 
a mecánica respon-
da e poida chegar 
a Santiago de Chile, 
punto de remate do 
máis duro dos raids.

Descanse en paz. O pi-
loto asturiano Toño 
Fernández da Silva, de 
21 anos, subcampión da 
Copa de España de F-3 
no ano 2009 faleceu días 
atrás nun accidente de 
circulación en Toreno, 
na provincia de León. 
Dende SPRINT MOTOR 
as nosas máis sentidas 
condolencias para a súa 
familia e achegados.

Dúas mellor… ca unha. 
Así quedou claro na derra-
deira manga do galego de 
montaña, celebrada nas 
cercanías de Baiona. César 
Rodríguez, que vencera na 
subida precedente disputa-
da en Poio, volveu a vencer 
co seu coñecido CM.  
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dende Sprint Motor 
queremos amosar todo o 
experimentado por luís 
Penido nesta tempada 
que chega ao seu fin. 
o piloto de Santiago, 
cunha longa traxectoria 
en Galicia, avalada por 
diversos títulos nos grupos 
N e X (tanto en ralis coma 
en montaña), cóntanos 
o que significou para el 
participar por primeira vez 
no campionato de españa 
de ralis xunto ao seu novo 
compañeiro, o exciclista 
Óscar Pereiro. de seguida 
expoñemos o que deu de si 
este ano para o noso piloto.

■ rEDACCIÓn | TexTo e FoTos

›› Que balance facemos 
desta tempada nova para 
Luís Penido?

Moi positivo. Todo era 
novo para min: proxecto, 
equipo, coche, treitos cro-
nometrados, mesmo o meu 
compañeiro Óscar, ao que 
xa coñecía un pouco. E foi 
de moita aprendizaxe des-
cubrir un campionato tan 
diferente e esixente como 
é o do nacional de ralis de 
asfalto.
›› Afeito a un coche como 
o Mitsubishi Lancer EVO 
VIN de 300 cv, como foi 
a adaptación ao peque

no pero eficiente Suzuki 
Swift Sport?

Son dous coches moi di-
ferentes, está claro. O Swift 
Sport é un “coche escola” 
perfecto para a súa misión. 
É sinxelo, alcanzable, fia-
ble, de baixo mantemen-
to, cunha preparación pou-
co apertada e moi axeitado 
para descubrir ralis coma os 
do Campionato de España. 
Desenvolve 136 cv, de serie, 
e peca de non achegar sen-
sacións moi de carreiras.
›› Como proseguiu a 
adaptación a Óscar Pereiro?

Moi ben. No 2011 xa co-
rréramos, como sabedes, 
diversas probas xuntos, 

por exemplo os ralis de San 
Froilán, o da Baixa Limia ou 
mesmo o de Madrid. Este 
ano foi moi proveitoso: tan-
to Óscar na súa aprendizaxe 
como piloto e copiloto, 
coma eu como navegan-
te, pois fomos alternándo-
nos nas dúas funcións. Te-
mos moi bo “feeling” e isto 
ha de ir en aumento tras a 
cantidade de horas que pa-
samos xuntos.
›› Un bo recordo e un mal 
sabor de boca da 
tempada que acaba de 
concluír en Madrid...

O mellor intre foi, sen 
dúbida ningunha, o scratch 
que marcamos entre os Su-
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Falamos con Luís Penido, piloto compostelán que vén de participar no nacional de ralis de asfalto

Campionato de España de Ralis 2012 – Copa Suzuki Sport 2012

“Este foi un ano moi positivo 
e de moita aprendizaxe”

luís Penido e Óscar Pe-
reiro co seu Suzuki Swift 

Sport. campionato de 
españa de ralis 2012 - 

copa Suzuki Sport 2012
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zuki no treito espectáculo 
do Rali de Ourense. E, por 
suposto, o recordo a esque-
cer o accidente sufrido no 
Rali de Llanes.
›› Acostumado a correr 
en Galicia, existe moita 
diferenza co Campionato 
de España?

Si, son dous mundos 
ben diversos. Nos ralis do 
Campionato Galego reco-
ñécese a fin de semana an-
terior, con tres pasadas por 
treito, as especiais no noso 
caso coñeciámolas polos 
anos de participación nel, 
o equipo co que contaba-

mos, polas circunstancias 
deste tipo de ralis, era máis 
amateur, poderiamos dicir. 
O nacional obriga a des-
prazamentos máis longos, 
unha estrutura humana e 
técnica profesional, máis 
vida de hotel, dúas pasa-
das por cronometrada... o 
que prexudica aos que aca-
ban de chegar e beneficia 
aos que levan anos corren-
do, etc.
›› Conclúe unha tempada
chea de éxitos, é tempo
de agradecer esta nova
experiencia. De quen non
debemos esquecernos?

Nun deporte de colec-
tivo como é o automobi-
lismo sempre hai moitas 
persoas que forman parte 
do éxito. Por unha banda 
quería agradecer a todo o 
equipo “ACSM Rally Team”, 
pois sen eles unha aven-
tura deste tipo sería invia-
ble, aínda máis nos tempos 

que corren. Por outra, a Ós-
car Pereiro, quen confiou 
en min e co que puiden go-
zar dunha tempada dentro 
da esfera máis alta dos ra-
lis en España. E asemade, 
a Otero Caritón -unha em-
presa galega de Santiago- 
que tamén participou nes-
te proxecto.

31Penido << Sprint Motor

luís Penido e Óscar Pereiro nun dos ralis do campionato de españa.

o mellor intre foi, sen dúbida ningunha,  
o scratch que marcamos entre os 

Suzuki no treito espectáculo do rali de ourense
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Tras unhas xornadas de 
duro outono, os membros 
do Club Motociclista Teo, ti-
veron moito traballo para 
preparar este trial xa que os 
fortes ventos e chuvia dos 
días anteriores á proba pro-
vocaron que a marcaxe do 
trial tivese que ser reposta 
na súa totalidade o día an-
tes da proba, ao ser moi cas-
tigada a zona polo tempo-
ral. Como é costume, a saída 
da carreira tivo lugar no 
campo de fútbol de Lampai, 
onde as inscricións para a 
proba congregaron a 35 pi-
lotos chegados de toda Gali-
cia. Aproveitamos este espa-
zo de Sprint Motor para relatar 
con máis detalle algúns dos 
aspectos acontecidos nas 
devanditas probas de Trial 
Clásicas e Infantil.

clásicas
O trial de Clásicas 

deixou marabillados aos 
asistentes con esas reli-
quias que os  propietarios 
miman con grande esmero 
para goce de todos. Coa súa 

firme tracción estas motos, 
onde a máis nova chega 
aos 32 anos, deixaron un 
gran recordo na retina de 
todos os presentes. Empo-
riso, o trial comezaba ás 11 
da mañá coa saída do pri-
meiro participante, o per-
corrido constaba dun total 
de 5 zonas ás que os pilotos 
debían de dar 3 voltas. 

As motos vistas nesta 
Copa de Galicia pertencían 
a marcas diversas: Monte-
sa, Bultaco, Aprilia, Fantic, 
Merlin, Ossa... con distintos 
modelos onde queremos 
salientar á Bultaco San An-
tonio do ano 67.

Porén, no eido depor-
tivo, a “categoría A” do trial 
de Clásicas estivo domina-
da en Teo polo piloto de 
Vilagarcía, Carlos Miguens, 
quen obtivo a vitoria im-
póndose a Ángel Leiros e 
Antonio Orozco, segundo 
e terceiro respectivamente.

A “categoría B”, contaba 
coa participación do piloto 
local, Casimiro García, quen 
coa súa Montesa 349, con-

seguiu na súa casa subir ao 
terceiro chanzo do podio. O 
piloto tivo que afrontar un 
duro trial, xa que arrastraba 
unha lesión que lle impediu 
participar nas dúas últimas 
carreiras da tempada, pero 
que nesta da casa non po-
día faltar. Sería vencedor 
Alberto Piñeiro e segundo 
Manell Botana.

A “categoría C”, tivo 
como vencedor a Mundo 
Hermelo, segundo Francis-
co Álvarez e terceiro Juan 
Núñez.

infantil
As novas promesas do 

trial en Galicia non defrau-
daron ao público reunido 
en Lampai, que gozaron da 
coraxe dos máis pequenos 
sobre as súas motos de 50 
cc. Entre os inscritos conta-
mos coa participación sa-
lientada de dúas nenas, Mar 
e Ilena, que deixaron coa 
boca aberta aos presentes 
coa súa pilotaxe.

A “categoría alevín”, 
onde participaban os ne-

nos/as entre 5 e 8 anos, 
contou coa inscrición de 5 
pilotos onde cómpre subli-
ñar a Pablo Laiño -piloto do 
Club Motociclista Teo- quen 
se fixo cun segundo pos-
to moi celebrado na entre-
ga de premios. Primeiro se-
ría Chente García e terceiro 
Fernando Solorzano.

A “categoría xuvenil”, 
tivo como vencedor a Mar-
tín Rioboo, segundo Yago 
Armesto e terceiro Alen Da-
mil.

Copa Galicia de Trial para Clásicas e Infantil
A proba galega de Trial, no apartado de Clásicas e Infantil, estivo 

organizada polo Club Motociclista Teo e tivo como pano de fondo 
un bo temporal, que non impediu que a Copa se levara a cabo. 
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