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Seat León SC, agora 
con tres portas

Haberá que agardar 
até o 8 de marzo para ver o 
que Seat nos quere amosar 
no Salón do Automóbil de 
Xenebra, adiántanos que alí 
se poderá ver o novo Seat 
León SC, por primeira vez 
con carrozaría de tres portas. 
Máis deportivo que nunca, 
este León repara tamén no 
espazo e conserva o volume 
de maleteiro (380 litros) do 
seu curmán de 5 portas e 
achega unha morea de 

elementos de última tecno-
loxía: un sistema de infolecer, 
dispositivos intelixentes de 
asistencia ao condutor, etc. 
En canto ao motor, este mo-
delo contará en todos os seus 
propulsores coa inxección 
directa e coa turboalimen-
tación. Así, as motorizacións 
TSI e TDI que van desde os 
1.2 aos 2.0 litros de cilin-
drada desenvolven 
desde os 86 
cv até 

os 184 cv de potencia. Para 
facérmonos unha idea, o 1.6 
TDI CR de 105 cv co sistema 
Start&Stop presenta un con-
sumo de tan só 3,8 litros aos 
100 quilómetros e unha cifra 
de emisións de só 99 g/km de 
CO2. Engadir que o León SC 

estará dispoñible cos acaba-
dos Reference e Style, amais 
da versión deportiva FR.

O novo León SC, que es-
tará dispoñible nos concesio-
narios a vindeira primavera, 
producirase do mesmo xeito 
que a versión de cinco por-

tas, na fábrica que Seat po-
súe en Martorell 

(Barcelona).

Golf 7, máis persoal 
que nunca

Facer que un vehículo 
sexa máis persoal e do gusto 
do cliente é un dos obxectivos 
primordiais de Volkswagen, 
así o demostra a nova gama 
de accesorios que a marca 
estrea no seu Golf 7. Os ditos 
accesorios contan coa garan-
tía de Volkswagen Accesorios 
Orixinais, encargada do dese-
ño e produción de todos eles. 
Emporiso, catro son os produ-
tos para o exterior, pensados 
para completar a carrozaría do 
Golf 7 e darlle un aquel máis 
deportivo, trátase do alerón 
traseiro, os faldóns laterais 
(522 euros), o spoiler dianteiro 
(391 euros) e o faldón traseiro 
con difusor Volkswagen, que 
deixa o dobre tubo de esca-
pe visible. En canto ao interior 
deste Golf 7, salientamos os 
adobíos da parte inferior das 
portas en aceiro inoxidable 
nobre (157 euros) e as alfom-
briñas de veludo de grande 
calidade (107 euros). De refe-
rírmonos ao aspecto funcio-
nal deste Golf, subliñariamos 
os soportes portaequipaxes 
do teito con perfi l de alumi-
nio, as tapas de protección 

de plástico e peche antirrou-
bo e o portabicicletas encar-
table (615 euros), que se pode 
abater e almacenar no espazo 
reservado para a roda de re-
posto do maleteiro. No oco da 
roda de reposto pódese situar 
o sistema de son Plug&Play 
(696 euros), que se compón 
dun amplifi cador Class AB de 
5 canles con procesador dixi-
tal de son integrado, cunha 
potencia total sinusoidal de 
300 w e musical de 480 w cun 
potente subwoofer.

Hai que dicir que a mar-
ca xermana presenta varios 
obxectos e trebellos da co-
lección Lifestyle coa imaxe 
do novo Golf: unha batería de 
reserva para móbiles (39 eu-
ros), un reloxo de pulseira Led 
(128 euros), unha pulseira de 
coiro trenzado (30 euros), un 
balón de fútbol, unha gorra, 
ou unha lámpada pequena... 
Engadir que todos os obxec-
tos levan inscritas as letras do 
Volkswagen Golf.

O uso do transporte metropolitano 
incrementouse en 2012 máis dun 

13% na área de Santiago

O conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, Agustín 
Hernández, participou este 
mes no acto de entrega de 
tres novos autobuses para o 
transporte urbano da cida-
de de Santiago.

Hernández destacou 
que dende o Goberno ga-
lego estase a apostar polo 
transporte público, coma 
xa se demostrou coa im-
plantación do Plan de 
Transporte Metropolitano 
(PTM) nas áreas de Santiago, 
A Coruña, Ferrol e Lugo. 

Tamén destacou que os re-
sultados están a respaldar o 
esforzo que realizan tanto a 
Xunta como os concellos, e 
puxo como exemplo o PTM 
de Santiago, que rexistrou o 
pasado ano incremento do 
13% no número de viaxei-
ros, ao pasar de 2,3 millóns 
de desprazamentos en 2011 
a 2,7 no ano 2012. Sinalou 
que esta suba rexístrase 
ademais nun contexto de 
caídas no transporte públi-
co en España, cunha dimi-
nución do 3,5% o pasado 
ano con respecto a 2011.
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■ EMILIO BLANCO | TEXTO

As matriculacións empe-
zaron 2013 en negativo, tal 
e como remataron 2012. Os 
concesionarios galegos ven-
deron en xaneiro un 1,9 por 
cento menos respecto a hai 
un ano, ó se comercializaren 
2.318 vehículos. Non obstan-
te, hai que constatar varios 
aspectos positivos no pri-
meiro mes do exercicio. Un 
deles é que subiron as ven-
das en tres provincias. As ma-
triculacións creceron un 8,68 
por cento en Pontevedra; un 
8,06, en Ourense; e un 1,39, 
en Lugo.  Os  números ver-
mellos  da Coruña un mes 
máis  imposibilitaron que 
Galicia  rematase xaneiro 
en positivo. De feito, a caí-
da nos establecementos co-
ruñeses foi dun 11,64 por 
cento.

Outro aspecto que 
apunta unha mellora no 

sector é que en xaneiro au-
mentaron nun 7 por cento 
as compras de particulares, 
un segmento que acumu-
la un ton decadente des-
de hai máis de dous anos. 
Iso significa que a primei-
ra fase do Plan PIVE está 
dando os primeiros froi-
tos. Os concesionarios es-
peran que o recentemente 
renovado programa de axu-
das mude definitivamente 
a tendencia negativa des-
de este mes de febreiro. 
Malia que xaneiro rema-
tou cunha caída dun 9,6 
por cento no conxunto de 
España, seis comunidades 
autónomas  experimenta-
ron xa un incremento das 
vendas. Navarra foi a máis 
favorecida, cun avance dun 
16,6 por cento. Pola contra, 
Madrid tivo o peor compor-
tamento, cun descenso das 
matriculacións dun 20,5.

As vendas inician 2013 á baixa, pero 
con perspectivas de mellora

O sector está esperanzado co Plan PIVE-2

Caen case un dous por cento en xaneiro en Galicia

Presión

Despois das reticencias do mi-
nistro de Industria, José Manuel 
Soria, a aprobar un plan que in-
centivase as compras, o Goberno 
deu o seu brazo a torcer a fi nais 
de 2012. O anuncio da renovaci-
ón do Plan PIVE en xaneiro e dun 
novo programa para furgonetas 
demostra que a insistente presi-
ón empresarial foi determinante. 
O sector, considerado estratéxi-
co, leva anos cunha preocu-
pante falta de pulso en Galicia 
e no conxunto de España. Nos 
últimos cinco anos, a automo-
ción destruíu 40.000 empregos 
e 2.500 pemes botaron o peche. 
Por iso os emprendedores em-
pezan a facer contas.

O director de Comunicación 
da asociación de fabricantes 
Anfac, David Barrientos, sinala 
que “o Plan PIVE-2 permitirá con-
servar ou crear máis de 10.000 
postos de traballo e suporá máis 
de 2.000 millóns de euros de va-
lor engadido para a economía 
española”. Barrientos afi rma 
que a prórroga das axudas “de-
volveu a confi anza ós consumi-
dores”. Desde a patronal tamén 

apuntan outros benefi cios.  O 
presidente da asociación de con-
cesionarios Faconauto, Jaume 
Roura, indica que “as marcas es-
tán axustando a súa produción 
á demanda do PIVE,de tal xeito 
que os coches están chegando 
antes ós puntos de venda e as 
reservas materialízanse moito 
antes en matriculacións”.

Non obstante, o sector pide 
incentivos complementarios 
que inclúan ós coches de oca-
sión. O presidente da asocia-
ción de vendedores Ganvam, 
Juan Antonio Sánchez Torres, di 
que “se bota en falta que o novo 
PIVE non incluíse os usados, que 
son hoxe por hoxe unha alterna-
tiva real de compra pola súa boa 
calidade/prezo”. Os empresarios 
cren que a paulatina perda de 
poder adquisitivo dos cidadáns 
e a actual falta de crédito obri-
gan a aplicar incentivos para 
os vehículos de segunda man. 
Mesmo Sánchez Torres apunta 
que “moitos distribuidores se 
apoiaron nos coches de ocasi-
ón para tratar de manter os seus 
negocios nos últimos tempos”.

■ EMILIO BLANCO | TEXTO
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Mentres que a indus-
tria do automóbil volvía 
facer un auténtico alarde 
de vangardismo, deseño 
e tecnoloxía nas pasadas 
mostras internacionais do 
automóbil de Detroit e 
Qatar, a realidade do noso 
mercado nacional ía por 
outros derroteiros case di-
riamos antagónicos.

O Salón Internacional 
do Automóbil de Qatar foi 
unha fabulosa exhibición. 
Está considerado na ac-
tualidade como o evento 
da automoción máis luxo-
so do “universo”. Para rea-
fi rmar isto mostrábase o 
coche máis caro do mun-
do, unha unidade valo-
rada nuns 2,5 millóns de 
euros, un W Motors Lykan 
Hypersports de 750 ca-
balos e unha velocida-
de punta de máis de 390 
km/h. Un exclusivo vehí-
culo fabricado no Líbano 
do que só se producirán 
sete unidades. Por certo, 
xa están todas vendidas.

Poñendo os pés na te-
rra, e máis concretamen-
te no noso país, as cousas 
son ben diferentes. Así o 
amosa a lista de vendas 
do mes pasado. A nós 
non os interesan cousas 
accesorias ou deseños 
exclusivos, necesitamos 
un automóbil. Moverse é 

unha necesidade, se non 
podemos perder moitas 
oportunidades. É a so-
ciedade na que vivimos. 
Lonxe quedan aqueles 
coches de luxo, de hai 
unhas décadas atrás, só 
para “millonetis”. O resto 
da cidadanía podía viaxar 
a modo particular en mo-
tocicleta ou scooter.

Aquí temos que cam-
biar a exclusividade de 
Qatar pola practicidade. 
Moito máis útil para os tem-
pos que corren, e a mellor 
prezo. Tamén hai que dici-
lo... isto facémolo por obri-
gación, non queda outra.

Por iso a realidade 
máis próxima é moi di-
ferente da dos eventos 
de Detroit e Qatar. Aquí, 
o pasado mes de xanei-
ro, o triunfador en ven-
das foi un Low Cost, o 
Dacia Sandero. A mar-
ca do Grupo Renault im-
púxose pola súa oferta 
de “compra intelixente”, 
así é como eles mesmos 
a cualifi can. Os consumi-
dores elixiron un coche 
como número un en ven-
das que parte dun prezo 
recomendado de 4.500 
euros, co plan Pive incluí-
do. Cómpre destacar que 
o modelo base ten entre 
outras cousas ABS e direc-
ción asistida.

Por que a xente 
compra un Low Cost? 
Basicamente por prezo, 
pero é que ademais os 
fabricantes empezan a 
sacarlle partido a este 
segmento do mercado 
facendo vehículos ro-
bustos, útiles, equipados 
con motorizacións fia-
bles e avaladas pola ex-
periencia. No outro lado 
da balanza teriamos que 
dicir que os propulsores 
non son de última xera-
ción, os deseños son 
“normaliños” e os aca-
bados e a calidade son 
de “segunda”. Así e todo 
os condutores viron nes-
tes modelos unha saída 
honrosa á crise e a po-
sibilidade de seguir es-
tando motorizado a un 
prezo económico.

Pola súa banda a in-
dustria automobilísti-
ca estase a fixar neste 
tipo de vehículo, ven-
do o éxito que os Low 
Cost están conseguindo. 
Unha forma de mellorar 
a conta de resultados 
dos seus respectivos 
balances.

O Low Cost aín-
da ten moito que dicir. 
Veremos mellores pro-
dutos a moi bos prezos. 
Os ventos, desgrazada-
mente, sonlle propicios.

Low Cost, o coche de modaLow Cost, o coche de moda
EDITORIAL

EDITORIAL
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Renault Scenic XMOD, un 
monovolume vestido de Crossover

O Scénic XMOD presenta unha combinación entre 
o look «outdoor» dun crossover e o universo do mono-
volume. Goza de proteccións de baixos e barras de tei-
to cromadas. O novo frontal integra a nova identidade 
de marca de Renault, que inclúe as luces de día LED.

Scénic XMOD é o primeiro vehículo da gama Renault 
que incorpora o sistema Extended Grip. Trátase dun 
avanzado control de tracción, derivado do antipatinado. 
Permite ao vehículo adherirse á estrada en condicións 
difíciles de condución (neve, lama, area...). Actívase ma-
nualmente a través do mando situado sobre a conso-
la central, pudendo elixir entre tres modos diferentes 
de asistencia.

En modo «experto», o dispositivo xestiona o siste-
ma de freada deixando ao condutor o control total do 
par motor. En modo «standard road» activa as reglaxes 
tradicionais do antipatinado. Reconéctase automatica-
mente a partir de 50 km/h. En modo «solo esbaradizo» 
optimiza o control de frenaa e o par motor en función 
das condicións de adherencia.

Os asentos son independentes, encartables e ex-
traíbles, ofrecendo múltiples combinacións para os 
pasaxeiros.

A Semana da Post-venda 
Motortec Automechanika 
Ibérica xa ten imaxe

Do 13 ao 16 de marzo na 
Feira de Madrid terá lugar a Feira 
Internacional de Compoñentes, 

Equipos e Servizos para a 
Automoción. Neste encontro 
elixiuse unha icona que quere 
servir de guía nesta edición, trá-
tase de “Cristóbal”, unha imaxe 
n o v a e dinámica que 

dará consellos de 
cara a unha vida 
máis cómoda, se-

gura e económica 
para os automobi-
listas. Deste xeito, 

“Cristóbal” converte-
rase no asesor técni-

co de reparación para a 
Semana da Post-venda Motortec 
Automechanika Ibérica, unha fei-
ra inspirada no patrón dos trans-
portistas, recambistas e en xeral 
de todo o sector da post-venda. 
Emporiso, este evento (que coinci-
de coa celebración do Salón) quere 
achegar á sociedade este sector tan 
necesario nas vidas de todo auto-
mobilista e transmitir a mensaxe 
da necesidade dun correcto man-
temento do vehículo por motivos 
de seguridade e de cara a facer 

unha condución eficien-
te tamén pensando no 
aforro.

Opel Adam Rocks, pequeno pero con personalidade 
No Salón Internacional do Automóbil de Xenebra, do 8 ao 18 de marzo, Opel amo-

sará ao seu mini-crossover urbano -o Adam Rocks- un concepto que se traduce no 
gusto do cliente, isto é, na personalización elevada á máxima potencia. O Opel Adam 
xa dera moito que falar pois tratábase dun coche de tamaño pequeno que achegaba 
61.000 combinacións exteriores e arredor de 82.000 para o interior, así como o avan-
zado sistema de información e comunicación IntelliLink. Arestora, o Adam Rocks vén 
cun novo deseño de carrozaría de tres volumes, 3,70 metros de lonxitude e a posibili-
dade de circular ao aire libre.

Por se había alguén ao que lle parecía que o programa de personalización do Adam 
non era abondo, agora é a quenda do concepto Adam Rocks inspirado nos atletas urba-
nos de Parkour, este modelo é máis alto e máis ancho sobre as súas rodas. Dende Opel 
tamén quixeron su-
bliñar o aspecto libre 
deste Adam Rocks e 
fixérono mediante un 
aspecto cabrio e un 
teito que ofrece unha 
vista do ceo libre de 
obstáculos. Engadir 
que a lona se esten-
de a todo o ancho e 
longo do teito, xusto 
por detrás dos alicer-
ces C.

❱❱ Lexus desvelará en primicia europea o  
seu novo modelo híbrido IS 300h 
durante a próxima edición do Salón 
de Xenebra. Este Lexus poderase es-
coller co paquete F Sport, caracteri-
zado por un aspecto interior perso-
nalizado e cunha parte interior máis 
dinámica, que buscan reforzar o ca-
rácter deportivo do coche.

❱❱ Mazda iniciou a comercialización en  
España do novo Mazda 6, o coche de 
referencia da nova xeración da mar-
ca, que ofrece consumos propios de 
segmentos inferiores do mercado 
grazas á tecnoloxía Skyactiv. O 
prezo parte dos 27.180 euros do 2.0 
de gasolina con 145 cv en acabado 
Style, e chega ata os 39.170 euros 
co diésel 2.2 de 175 cv.

❱❱ Mini ampliará o vindeiro mes de marzo  
a súa gama de modelos que poden in-
corporar a tracción integral ALL4, coa 
chegada do novo Paceman, que se con-
verte no oitavo vehículo ‘todoterreo’ da 
compañía. No que o ALL4 combinarase 
cos motores diésel de 143 cv e 112 cv e 
co propulsor de gasolina de 184 cv.

BREVES
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O Lexus CT 200h co-
meza o 2013 cunha nova 
gama chea de novidades 
en canto a equipamento 
e acabados. Os acabados 
que traerá este mode-
lo Lexus serán o Hybrid 
Drive Move On, o F Sport 
e o Executive. Indo por 
partes, o CT 200h Hybrid 
Drive Move On conta-
rá cun novo navegador 
Move On con pantalla 
de 5,8 polgadas con con-
trol remoto, sinalización 
de radares fixos, servizos 
online (revisión meteo-
rolóxica, información de 
tráfico actualizada, pun-
tos de interese), Sistema 
de Entrada Intelixente 
(Smart Entry), Control de 
Cruceiro e espello interior 
electrocromático.

En canto ao Lexus CT 
200h Sport virá cunha sus-
pensión específica reforza-
da polos amortecedores 
laterais “Performance 
Damper” desenvolvidos 
por Yamaha, insercións 

interiores e pasos de roda 
de aluminio, volante de 
coiro perforado, lamias de 
17 polgadas F Sport, grella 
con reixa de niño de abe-
lla, alerón posterior amais 
da cor exclusiva “Branco 
Nova”. Para rematar, fa-
lamos do Lexus CT 200h 
no acabado máis alto de 
gama, o Executive, que in-
cluirá: equipo de son Mark 
Levinson (con 13 altofa-
lantes e un amplificador 
de 8 canles de clase D), sis-
tema de radar con control 
de cruceiro adaptativo, 
sistema Precrash, asentos 
eléctricos con memoria (3 
posicións de condución 
personalizadas, incluíndo 
axustes do climatizador 
vinculados á chave empre-
gada para abrir o vehículo) 
e alarma. Dicir que a lista-
xe de extras deste Lexus 
CT 200h non remata cos 
elementos anteriormente 
citados, pois a esta nova 
gama engádenselle outras 
novidades que melloran o 
resultado final e que non 
citamos por ser “infinitas”.

Os prezos do Lexus CT 
200h van dende os 29.950 
€ do Lexus CT 200h Hybrid 
até os 44.300 € do Lexus 
CT 200h Executive con 
Precrash.

Do 8 ao 18 de marzo en 
Xenebra, dentro do Salón 
do Automóbil desta cida-
de suíza, Citroën amosará 
a imaxe do seu novo con-
cept-car, o Technospace. 
Falamos dun monovolume 
de tamaño compacto feito 
na factoría de Vigo e pre-
cursor do que será o novo 
Picasso.

Indo ao importante, o 
Technospace suporá unha 
viraxe en canto a emisións 
de CO2, pois emitirá só 98 
g/km, feito acadado grazas 
á nova plataforma modu-
lar EMP2 (Efficient Modular 
Platform 2)  que combina 
unha arquitectura eficien-
te cun peso optimizado. 
Dentro do habitáculo ato-
paranse tecnoloxías tan 

innovadoras como unha in-
terfaz de condución 100% 
táctil cunha pantalla pa-
norámica de 12 polgadas 
de alta definición, entran-
do de cheo no mundo das 
Tablet. De falarmos de me-
didas, o Technospace é ben 
compacto: 4,43 m de lon-
xitude; 1,83 m de anchura, 
1,61 m de altura e un vo-
lume de maleteiro de 537 
litros VDA. Por último, su-
bliñar o deseño e a cali-
dade deste monovolume 
marca Citroën no que sa-
lientan as súas liñas diná-
micas e os seus faros de 
última tecnoloxía, dos que 
as luces traseiras veñen 
con efecto 3D inspiradas 
nos últimos concept-cars 
da marca.

Citroën Technospace, 
antesala do novo Picasso

Un Lexus CT 200h mellorado

Golf 4Motion, máis potencia e menos consumo 
En 1986 Volkswagen sa-

caba á rúa unha das versións 
do Golf que máis sona lle da-
ría: o 4Motion, un tracción ás 
catro rodas. Case 30 anos des-
pois a marca xermana anun-
cia outra face máis deste 
modelo 4 Motion. Cómpre di-
cir que o sistema de tracción 
total permanente do novo 
Golf é un dos sistemas máis 
vangardistas e eficientes do 
mundo, xa que conta cun 
embrague Haldex perfeccio-
nado de quinta xeración. Así, 
o dito mecanismo de tracción 
total 4Motion pesa 1,4 kg me-
nos que o sistema anterior, 
prescinde do acumulador 
de presión e reacciona cun-
ha grande rapidez ás diferen-
tes situacións de propulsión 
achegando unha meirande 

seguridade e unha maior 
dinámica de condución. O 
novo Golf 4Motion chegará 
a España co acabado Sport e 
asociado a un propulsor 2.0 
TDI de 150 cv, catro cilindros 
e inxección Common-Rail, 
cun consumo en ciclo combi-
nado de tan só 4,7 l/100 km.

De serie -na súa verten-
te Sport- este Golf 4Motion 
traerá: o sistema Start&Stop, 
o dispositivo de recupe-
ración da enerxía de 
freada, o EDS 
á s 

catro rodas (sistema de blo-
queo de diferencial electró-
nico en ambos os eixos), o 
diferencial electrónico de 
deslizamento limitado do 
eixo dianteiro e traseiro XDS, 
o freo anticolisión múltiple, 
sete airbags, a luz de condu-
ción diúrna, o climatizador, os 
elevaxanelas eléctricos en to-
das as portas, o computador 

de abordo e unha pantalla 
táctil TFT. En resumo, se com-
paramos este Golf 4Motion 
co anterior concluiremos 
que achega 10 cv máis e 
consume un 15% menos de 
combustible.

O prezo do novo 
Volkswagen Golf Sport 2.0 
TDI 4Motion BMT 150 cv 5 
portas é de 28.960 euros.
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Opel quere abranguer 
máis mercado e introducir 
aire fresco nos seus modelos... 
E nunca mellor dito, porque 
a marca xermana presen-
tará no Salón 
do Automóbil 
de Xenebra 
(8-18 de mar-
zo) o seu con-
vertible tope 
de gama, o 

Cabrio. Falamos dun mode-
lo de tamaño medio (4,70 m 
de lonxitude) pero que non 
renuncia ao exclusivo dos 
elementos da clase premium.

Anuncian dende Opel 
a pretensión de imitar aos 
convertibles de catro pra-
zas con capota de lona dos 
anos 50 e 60 como o Kapitän 
e o Rekord, iso si, cunha nova 
feitura e as máis modernas 
tecnoloxías.

O novo Opel achegará 
estilo ao aire libre, un chasis 
premium de serie, segurida-
de e tecnoloxías de capota, 

así como unha nova xeración 
de motores a un prezo máis 
adquirible que ningún outro 
convertible de tamaño me-
dio. Engadir que este modelo 
será o primeiro convertible 
de tamaño medio desenvol-
vido e fabricado pola marca.

Un convertible para Opel

Audi prepárase para a produción de 
vehículos movidos por e-gas

 

Volkswagen CC, 
agora Advance

Aparece en escena 
unha nova versión do cou-
pé de Volkswagen, o CC 
Advance. Estamos peran-
te a face máis competitiva 
deste segmento tan exclu-
sivo, o novo Advance virá 
asociado a un motor diésel 
2.0 TDI 140 cv BlueMotion 
Technology que, combina-
do co cambio de marchas 
manual de seis velocidades, 
achega un contido consu-
mo que en ciclo combinado 
é de tan só 4,6 litros aos 100 
km, cunhas emisións de 
120 g/km de CO2. Cómpre 
dicir que este lanzamento 
engádese ao da versión de-
portiva R-Line, que chega-
ba a fi nais do ano pasado, 
completando así a gama.

Emporiso, é preciso su-
bliñar o completo equipa-
mento co que conta este 
Advance, do que salienta-
mos: o volante multifun-
ción acabado en coiro, os 
faros bi-xenón, as lamias 
Phoenix de 17 polgadas, 
o control de velocidade 
Tempomat e a radio RDC 
510, entre outros.

O Volkswagen CC 
Advance custa 26.800 eu-
ros co Plan PIVE e fi nancia-
do con VW Finance.

Será o vindeiro verán can-
do bote a andar a planta de 
produción de e-gas que Audi 
está a construír na localidade 
xermana de Werlte. Estamos 
a falar dun gas natural sin-
tético que se transportará 
a través da rede pública de 
gas natural ás estacións de 
servizo de GNC (Gas Natural 
Comprimido) que hai en toda 
Alemaña. Para iso trasladou-
se ao longo de 800 km por 
todo o país un enorme e pe-
sado reactor de metaniza-
ción (fabricado pola empresa 

MAN). O terreo onde se ato-
pará a nave de produción de 
e-gas, propiedade de Audi, 
ocupa 4.100 metros cadra-
dos e comezará a producir o 
combustible revolucionario 
-coñecido como e-gas- sobre 
a base dunha enerxía verde, 
na que se emprega hidróxe-
no xerado de xeito respec-
tuoso co medio ambiente e 
CO2.

A meta fi nal da marca dos 
catro aros é a mobilidade sen 
emisións de CO2, para iso é 
preciso o uso de fontes de 

enerxía alternativas, como a 
eólica. Durante a fabricación 
do e-gas absórbese CO2 e 
cando o combustible se quei-
ma no motor, unha cantidade 
de CO2 equivalente á absorbi-
da libérase de novo, orixinan-
do un ciclo de CO2 pechado, 
que se traduce nun respecto 
total polo medio ambiente.

Dicir que o primeiro ve-
hículo de produción en 
serie que utilizará este com-
bustible será un Audi A3 
Sportback TGNC e chegará a 
fi nais de 2013.

8 NovasSprint Motor >> Novas



❱❱ O Port de Barcelona e Seat acordaron 
a cesión de dous prototipos eléc-
tricos para o estudo das súas ca-
racterísticas técnicas. Durante os 3 
meses de cesión, Seat recollerá me-
diante telemetría información do 
vehículo –posición, velocidade e 
estado de carga da batería en tem-
po real– e o Port poderá, así mes-
mo, evaluar a posibilidade de in-
cluír esta tipoloxía de vehículos no 
seu parque móbil nun futuro.

❱❱ Dous automóbiles de fabricación 
española, o Aspid Supersport e o GTA 
Spano, atópanse entre os máis rápidos 
mundo en pasar de cero a cen quiló-
metros por hora, aínda que o coche 
máis veloz é o Bugatti Veyron Coupé.

❱❱ A Asociación Nacional de Importadores 
de Automóbiles, Camións e Motoci-
cletas (Aniacam) estima que o mer-
cado automobilístico superará este 
ano as 700.000 unidades, grazas ao 
Plan PIVE 2, e que en 2014 alcan-
zaranse as 800.000 matriculacións.

❱❱ Geely, fabricante chinés de 
automóbiles, mercou a británica 
Manganese Bronze, que produce os 
famosos taxis negros de Londres. 
Geely asegura que planea manter 
a produción e os postos de traballo 
actuais no Reino Unido.

BREVES
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A asistencia de Audi a través dos smartphones
Audi vén de introdu-
cir unha nova ache-
ga tecnolóxica nos 

seus vehículos, falamos da 
Audi Asistencia, unha apli-
cación gratuíta para móbi-
les intelixentes que permite 
conectar de contado e de 
xeito sinxelo co Servizo 
Oficial máis próximo ou co 
Servizo de Asistencia Audi 
Class, no caso de acciden-
te ou avaría. Con esta apli-
cación, a marca dos catro 
aros quere subliñar a súa 
preocupación pola aten-
ción personalizada e facela 
compatible cos móbiles in-
telixentes ou smartphones. 
Asemade, con esta achega o 
cliente poderá gozar dende 
o móbil das prestacións do 
Servizo de Mobilidade Audi 
Class, ou das coberturas 
do Servizo de Reparación 
de Carrozaría de Audi. No 
caso de accidente ou avaría, 
a dita aplicación permitirá 
ao usuario xeolocalizar a 
súa posición nun mapa res-
pecto dos Servizos Oficiais 
Audi máis achegados para 

pedir axuda, e chamar ao 
centro seleccionado ou ao 
Servizo de Asistencia Audi 
Class (cun tempo máximo 
de espera de 30 minutos). 
O usuario poderá ver nun 
mapa todos os talleres da 

rede Audi que hai nos arre-
dores, coa distancia exacta 
á que se atopan e todos os 
detalles de contacto.

Amais disto, poderanse 
seleccionar talleres de pre-
ferencia, ou acceder á infor-
mación detallada de todas 
as coberturas dos servizos 
de mobilidade e asistencia 
de Audi. Dicir que esta ferra-
menta atópase dispoñible 
as 24 horas durante os 365 
días do ano e con cobertura 
en toda Europa. Engadir que 
os clientes de Audi Class e 
os seus acompañantes go-
zarán doutras coberturas 
como: servizo de traslado, 
aloxamento en hotel de 4 
estrelas e xestión dos trá-
mites relativos á reparación 
do vehículo. 

A Audi Asistencia póde-
se descargar de balde nas 
tendas online de Apple e 
Android, así como na páxi-
na web www.audi.es sen-
do válida para dispositivos 
iPhone con sistema ope-
rativo IOS 5.0 ou superior, 
Blackberry 7.0 e Android 2.3.



Agasallos Citroën para o inverno
Citroën comeza o inverno 

cunha nova campaña levada 
a cabo en Internet, estamos a 
referirnos ás Citrovitaminas. A 
dita campaña quere agasallar 
5.000 cheques con descontos 
de 20 ou 30 euros en servizos 
post-venda; cómpre salien-
tar que destas Citrovitaminas 
poderán benefi ciarse tanto os 
usuarios de vehículos Citroën 
coma os de calquera marca.

Con esta promoción, 
Citroën investirá 130.000 

euros e achegará aos 5.000 
internautas máis rápidos 
1.000 cheques agasallo con 
desconto en compras de ac-
cesorios, 1.000 cheques máis 
en substitución de baterías 
e outros 3.000 cheques en 
operacións de mantemen-
to e/ou desgaste para vehí-
culos con máis de 5 anos de 
antigüidade, que se pode-
rán empregar nos Servizos 
Ofi ciais Citroën adheridos á 
promoción.

Renault dálle unha viraxe 
á Kangoo Furgón: novo frontal, in-
terior redeseñado, máis equipamento, 
a introdución do sistema multimedia 
integrado R.Link e tres prazas na par-
te dianteira (agás na versión eléctri-
ca e na Kangoo Maxi 5 prazas). Así, a 
parte dianteira conta co novo logo da 
marca francesa (agora máis grande e 
vertical), novos retrovisores e luces tra-
seiras, novo cadro de instrumentos... 

Outro dos puntos a tratar nesta nova 
Kangoo foi a calidade, que se deixa 
sentir no acabado dos puntos de sol-
dadura, na calidade dos abrintes (radio, 
regularidade), na precisión da aplica-
ción das masillas de carrozaría ou na 
mellora da acústica (insonorización, 
perfi l aerodinámico, motorizacións).

Por último, subli-
ñar o sistema multi-

media R-Link que 
traerá a Kangoo 

Furgón, un meca-
nismo que achega a na-

vegación integrada TomTom® 
Live (xa dispoñible en Kangoo fase 1) e 
outras funcións como as alertas para zo-
nas perigosas ou as aplicacións descar-
gables (lectura dos e-mails). En canto á 
gama de radios, dicir que evoluciona e 
ofrece varias posibilidades: conexión USB 
e Bluetooth, lector de CD como suple-
mento ou o dito sistema Renault R-Link.

Nismo, a marca de competición de Nissan, agora en España
En 1964 nacía en Xapón Nismo, a mar-

ca de competición de Nissan que goza 
dun grande prestixio grazas aos éxitos 
acadados nos diferentes campionatos 
xaponeses de gran turismo. Emporiso, 
Nismo chega agora a Europa coa feitura 

dun coche de competición aplicado á 
rúa, trátase do Juke Nismo, o primeiro 
automóbil desta fi rma que se venderá 
en España. Estamos perante un depor-
tivo 100%, feito baixo o ollar atento dos 
enxeñeiros xaponeses, coas tecnoloxías 

máis innovadoras e pioneiras aplicadas 
a un coche de estrada mais con espírito 
de competición.

Informan dende Nissan que o 370Z 
Nismo chegará máis adiante cunha ver-
sión aínda máis abraiante que a do Juke.

Novidades para a 
Renault Kangoo
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Logo da estrea do novo 
Outlander hai seis meses, 
Mitsubishi anuncia que pre-
sentará no vindeiro Salón do 
Automóbil de Xenebra (8-18 
de marzo) a variante híbri-
da enchufable 4WD plug-in, 
ou o que se coñecerá como 
Mitsubishi Outlander PHEV.

A marca adianta que o 
novo modelo será moi seme-
llante á versión nipoa, agás 
polos elementos impostos 
pola normativa comunitaria, 
a posta a punto específi ca 
(freos e pneumáticos) mellor 
adaptada ás esixencias de 
condución en Europa.

As cifras que se barallan 
para este Outlander sitúano 
nunha boa posición pois ten 
unhas emisións de CO2 (com-
binadas) de 44 g/km, un con-
sumo de combustible (ciclo 
combinado) de 1,9 l/100 km 
e unha autonomía eléctrica 
de 52 km. Asemade, o espazo 
interior é ben amplo e posúe 
unha práctica capacidade de 
carga de 463 
litros.

O Mitsubishi Outlander 
PHEV xa se atopa nos concesio-
narios xaponeses desde xaneiro 
de 2013, e chegará aos conce-
sionarios europeos en xullo de 
2013, tras o inicio da produción 
da versión con especifi cacións 
europeas previsto para maio de 
2013, na factoría que MMC ten 
en Okazaki (Xapón).

Nissan 370Z 
Nismo

Dispoñible só 
en carrozaría cupé 
e con caixa de cam-
bios manual de seis 
velocidades, o 370Z 
Nismo ofrece nume-
rosas melloras esté-
ticas e mecánicas. 
Aínda que unha ver-
sión Nismo do 370Z 
xa está á venda en 
Norteamérica e Xa-
pón, para Europa 
desenvolveuse unha 
versión específi ca.

Coa preparación 
de Nismo o motor 
V6 de 3,7 litros do Z 
ofrece agora 344 cv, 
potencia aumenta-
da respecto aos 328 
cv de serie do 370Z 
actual mentres o par 
pasa de 363 a 371 
Nm. O resultado é 
unha mellor respos-
ta en toda a gama 
das revolucións do 
motor, cunha ace-
leración de 0 a 100 
km/h en só 5,2 se-
gundos (suxeito á 
súa homologación). 
Este modelo dispón 
de tracción traseira.

Mitsubishi Outlander 
PHEV, o híbrido 

enchufable 

Citroën DS3, tamén con motor Pure Tech
Citroën engade á listaxe 

dos seus vehículos con motor 
Pure Tech ao DS3. Así, o DS3 
virá cun motor VTi 82 (tamén 
dispoñible no C3), 82 cv, un 
consumo de 4,5 l/100 km, unha 
cilindrada de 1199 cm3 e unhas 
emisións de CO2 de 104 g/km.

En canto á gama dos C3 
contará cunha versión VTi 
68, cunha cilindrada de 999 
cm3,unha potencia de 68 cv, un 
consumo de 4,3 l/100 km en 
ciclo mixto e unhas emisións 
de 99 g/km de CO2. No caso 
do Citroën C-Élysée, emprega 
o motor de gasolina VTi 72, con 
72 cv, un consumo dende 5,2 
l/100km e unhas emisións de 
119 g/km de CO2.

Cómpre salientar que estas 
mecánicas Pure Tech, ao contar 

coas últimas tecnoloxías, ache-
gan altas prestacións asocia-
das a uns consumos e unhas 
emisións de gases de efecto in-
vernadoiro moi reducidos. 

E como son os propulso-
res Pure Tech? Pois dispoñen 
dunha distribución con 2 ár-
bores de levas na cabeza, 4 
válvulas por cilindro, accio-
nadas directamente a través 
de empurradores mecánicos. 
Tamén é preciso subliñar a 
comodidade de vibración e 
rumorosidade na versión VTi 
82, grazas a unha árbore de 
equilibrado contrarrotante. 
Por último, a xestión eléctri-
ca permite optimizar a carga 
da batería cun funcionamen-
to de roda libre do alternador, 
que se emprega ao máximo 

cando non precisa achegar 
enerxía.

E como é posible este re-
sultado? Pois grazas a unha 
redución da cilindrada (down-
sizing), á escolla dun motor de 
tres cilindros fronte a un de ca-
tro, á redución do peso e a un 
deseño máis compacto, á di-
minución dos rozamentos in-
ternos e á optimización da 
combustión. O prezo do DS3 
VTi 82 Design é de 15.330 
euros.
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Capacidade a bo prezo... 
e feito en Galicia!

Fabricado en exclusiva na factoría de Vigo e con 
vocación de automóbil global que se vai a ven-
der en todo o mundo, o novo C-Elysée é amplo 
e cómodo, cun maleteiro abraiante de 506 litros 
e un prezo moi competitivo que llo vai pór ben 
difícil aos low-cost da competencia. E claro, que 
sexa barato non quere dicir que teña pouca ca-
lidade, nin que “ande pouco”, nin que non sirva 
para toda a familia. Pola contra, é unha berlina 
cunha estética moi agradable, onde cinco pa-
saxeiros van cómodos abondo con toda a súa 

equipaxe e cun comportamento extraordinario 
nas nosas estradas. E ben o amosou nunha pra-
centeira viaxe que nos levou dende Compostela 

ao Miradoiro de San Pedro, na Coruña, desde 
onde se goza dunha impresionante panorá-

mica do mar que se achega e aperta á cidade 
herculina, co silandeiro testemuño, ao fondo, 

dun milenario faro romano... Conta a lenda que 
Hércules chegou en barca ás costas que rodean 

arestora a Torre, e que foi precisamente alí o 
lugar onde soterrou a cabeza do xigante Gerión 

despois de vencelo en combate.

Citroën C-Elysée

■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | TEXTO

■ MARÍA FDEZ. ZANCA | FOTOS
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Se algún bo ensino 
nos deixou esta crise, é 
sen dúbida o poder de 
adaptación que amosa-
ron os fabricantes de au-
tomóbiles. Xa se sabe que 
cando veñen tempos du-
ros e difíciles, sobreviven 
os que mellor se adaptan, 
que non sempre son os 
máis grandes e máis for-
tes. Todo o sector do au-
tomóbil continuou a súa 
andaina fabricando no-
vos modelos, innovando 
e achegando coches de 
calidade a uns prezos im-
pensables tan só hai tres 
ou catro anos. Así xorden 
os low-cost, automóbi-
les pensados para todo o 
mundo, cuns prezos moi 
axustados e cun nivel de 
calidade alto abondo. E 
Citroën non podía ser 
menos. “Para mostra, un 
botón”: C-Elysée made in 
Galicia.

O noso coche chega, 
pois, nun intre necesario, 
dada a baixada xeral das 
vendas no noso país, máis 
intensa se cabe en Galicia. 
O mercado precisa seguir 
vendendo automóbiles 
porque son moitas as fa-
milias que viven directa 
e indirectamente deste 
sector. E aí faise un oco 
o novo Citroën C-Elysée, 
un coche sinxelo, ben am-
plo, moi completo, cuns 
consumos moi axusta-
dos e cun prezo que o fai 
invencible.

A estética salta á vis-
ta. Ten un deseño actual, 
limpo e sinxelo. Mide 
4,427 metros de longo; 
1,748 metros de ancho e 
1,466 metros de alto. É a 
típica berlina de tres cor-
pos, ampla, robusta, esta-
ble, con moita presenza e 
bastante agradable á vis-
ta. Unha vez dentro, po-
demos comprobar que o 
espazo interior é unha das 
súas principais virtudes. 
Os asentos dianteiros son 
amplos e recollen ben o 

corpo. Atrás van ben tres 
pasaxeiros, sen ir aperta-
dos e con espazo abondo 
para as pernas. Non im-
porta se a viaxe é longa, 
xa que se comporta ben 
en calquera tipo de estra-
da e permite os grandes 
desprazamentos sen case 
fatiga. Pola equipaxe, non 
hai nin que preocuparse, 
xa que o grande maletei-
ro dá cabida a 506 litros, 
espazo sufi ciente para 
as equipaxes e algo máis 
que poidamos mercar ao 
longo do noso despraza-
mento. A boca de carga é 
ampla e non hai que facer 
manobras raras á hora de 
meter e distribuír as male-
tas. Os respaldos traseiros 
son encartables para facer 
máis doado o transporte 
de obxectos voluminosos.

Os materiais empre-
gados no cadro de man-
dos son básicos, aínda 
que de aspecto agrada-
ble. A visión desde o in-
terior é ampla e o control 
das funcións faise á per-
fección desde o posto de 
condución, xa que todo 
está moi a man. A pos-
tura de condución é co-
rrecta e, malia a que o 
volante non se regula en 
lonxitude, o condutor ato-
parase axiña cómodo xa 
que pode modifi car a al-
tura do asento. A panca 
do cambio de 5 marchas 
é suave e responde ben 
aos nosos requirimentos. 
O coche desprázase con 
moita suavidade e amá-
rrase sen o máis míni-
mo problema perante as 

curvas que nos atopamos 
subindo cara ao Miradoiro 
de San Pedro. Boa sus-
pensión que terma ben 
da carrozaría, con pou-
cos abalos e unha direc-
ción eléctrica variable que 
permite manobrar ben na 
cidade e que é moi preci-
sa nas estradas.

O C-Elysée achega 
un nivel de equipamen-
to que non estamos afei-
tos a ver noutros modelos 
de baixo prezo. De feito, a 
única opción dispoñible 
para o C-Elysée é a pintura 
metalizada (dispoñible en 
seis cores), cun custo de 
350 euros (o branco mate 
non ten custo). Pola con-
tra, no C-Elysée atopamos 
carencias ás que non esta-
mos afeitos e que execu-
tivos da marca xustifi can 
co aforro como argumen-
to. É o caso, por exemplo, 
de que as prazas traseiras 
non conten con repousa-
brazos ou que os repou-
sacabezas destes asentos 
sexan fi xos.

Resumindo, o novo 
C-Elysée amósase como 
un vehículo espazoso 
e moi alcanzable, espe-
cialmente encamiñado 
a mercados emerxen-
tes, pero que se adapta-
rá moi ben ao noso país. 
Ten un deseño moi agra-
dable, baixos consumos e 
boas prestacións. Sinxelo 
e cómodo de conducir, é 
ideal para viaxes familia-
res e tranquilas. Con ga-
nas de quedar durante 
algún tempo coas fami-
lias españolas.

Motorizacións

O novo Citroën C-Elysée achega tres propulsores: 
dous de gasolina de inxección electrónica e un diésel 
turbo de inxección alta presión.

A nova mecánica gasolina de 3 cilindros VTi 72, 
desenvolvida polo Grupo PSA Peugeot Citroën, está 
dispoñible no C-Elysée desde o seu lanzamento. Esta 
nova familia de motores -chamada PureTech- conta con 
múltiples innovacións tecnolóxicas que reducen tanto 
o consumo coma as emisións de gases de efecto inver-
nadoiro, ofrecendo amais prestacións abraiantes res-
pecto da cilindrada.

A súa versión de 1.2 litros (1.199 cm3) conta con va-
riantes que cumpren as normas anticontaminación e as 
súas especifi cacións permítenlle funcionar con com-
bustibles de diferente calidade. 
Cunha potencia máxima de 72 
cv a 5.500 rpm e un par máxi-
mo de 110 Nm a 3.000 rpm, o 
seu funcionamento adáptase 
perfectamente ao carácter do 
C-Elysée. O consumo de com-
bustible descende un 20% en 
relación ao motor equivalente 
da xeración anterior, sendo o 
gasto de carburante de 5,2 l/100 
km en ciclo mixto, o que equi-
vale a unhas emisións de CO2 de 
119 g/km. Ponse a 100 quilóme-
tros por hora en 14,2 segundos 
e acada os 160 km/h de veloci-
dade máxima.

O outro motor de gasolina, 
o VTi 115 presenta unha cilin-
drada de 1.587 cm3 e funciona á 
perfección con carburantes nos 
que os índices de octano osci-
len entre 91 e 95. O seu con-
sumo en ciclo mixto é de 6,4 
l/100 km, o que equivale a un-
has emisións de CO2 de 148 g/
km. Ponse a 100 km/h en 9,4 se-
gundos e acada unha velocidade máxima de 188 km/h. 
Cunha relación de compresión de 11,1 a 1 e unha nova 
xestión electrónica, este motor desenvolve unha po-
tencia máxima de 115 cv a 6.050 rpm e un par máximo 
de 150 Nm a 4.000 rpm.
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Acabados

O C-Elysée preséntase en dous acaba-
dos: Seduction e Exclusive.

O Seduction dispón de: dirección asisti-
da eléctrica, airbags (condutor, pasaxeiro e 
laterais dianteiros), elevaxanelas eléctricos 
dianteiros, retrovisores exteriores eléctricos 
e con calefacción, peche centralizado con 
mando a distancia, aire acondicionado, vo-
lante regulable en altura, computador de a 
bordo, faros antinéboa dianteiros, banqueta 
traseira encartable (1/3-2/3), roda de repos-
to homoxénea, radio CD MP3, Connecting 
Box (kit mans libres, Bluetooth, toma de au-
dio e USB), contarrevolucións, portaluvas, 

portaobxectos, mando interior de apertura 
do maleteiro, asento do condutor regulable 
en altura, mando interior de apertura do de-
pósito de combustible, portavasos central, 
peche de seguridade nenos en portas trasei-
ras, petos portaobxectos detrás dos asentos 
dianteiros, peche de portas e maleteiro ao 
iniciar a marcha, adobíos de roda, fi xacións 
Isofi x de 3 puntos en asentos laterais trasei-
ros, ABS con axuda á freada de emerxencia 
con repartidor electrónico de freada e con-
trol dinámico de estabilidade ESP.

Ao acabado Exclusive hai que engadirlle 
elevaxanelas eléctricos traseiros, aire acon-
dicionado con display dixital, saída de aire 
baixo os asentos dianteiros, repousabrazos 
central dianteiro, limitador e regulador de 
velocidade, lamias de aluminio de 16 polga-
das, axuda ao estacionamento traseiro, bo-
tón de bloqueo de portelos traseiros, volante 
e pomo da panca de cambios forrado en coi-
ro, función AC/MAX para unha refrixeración 
rápida, tapizado Waxe e Pack Look Cromo 
(insercións cromadas en parachoques dian-
teiros e marcos inferiores dos portelos).

Gasolina
Modelo Cilindrada Prezo*

C-ELYSÉE VTi 72 SEDUCTION 13.650 euros
C-ELYSÉE VTi 115 SEDUCTION 15.650 euros
C-ELYSÉE VTi 72 EXCLUSIVE 14.750 euros

C-ELYSÉE VTi 115 EXCLUSIVE 16.750 euros
Diésel

C-ELYSÉE HDi 92 SEDUCTION 16.950 euros
C-ELYSÉE HDi 92 EXCLUSIVE 16.750 euros

A oferta de lanzamento é moi agresiva, xa que o modelo VTi 
72 Seduction pode mercarse dende 9.800 euros, plan PIVE 

incluído. Cómpre estar atentos ás distintas promocións.

www.trameve.es

Fax: 981 554 156
central@trameve.es

Fax: 981 554 156
central@trameve.es

A salientar
Capacidade

Relación calidade/prezo
Economía

Prezos
O novo Citroën C-Elysée atópase á ven-

da en todos os concesionarios Citroën de 
Galicia cos seguintes prezos:

*Unidade probada:  C-ELYSÉE HDi 92 
Exclusive- 16.750 euros 

Este Citroën C-Elysée foi cedido por 
NOYAMÓVIL, concesionario ofi cial de 
Citroën en Santiago de Compostela.

Para responder á crecente demanda deste tipo de mo-
tores, o C-Elysée conta cun probado motor diésel, o HDi 92, 
do que se venderon 6 millóns de unidades. Está dispoñible 
en 2 variantes, que se distinguen polo nivel de normativa 
anticontaminante que cumpren. Asociado a unha caixa de 
cambios manual de 5 velocidades, achega unha potencia 
máxima de 92 cv a 4.000 rpm, cun par máximo de 230 Nm 
a 1.750 rpm e unha velocidade máxima de 180 km/h. O 
consumo de carburante é de 4,1 l/100 km (segundo o tipo 
de pneumáticos), o que corresponde a unhas emisións de 
CO2 de 108 g/km. Dicir que é o mesmo motor que empre-
gan outros moitos modelos do grupo Citroën-Peugeot.

Estes propulsores, tanto nas dúas versións de gasoli-
na coma na versión diésel, ao ofrecer reducidos consumos 
e baixas emisións fan que o C-Elysée se adapte perfecta-
mente ao plan PIVE.

C-Elysée, un coche sinxelo, ben amplo, moi completo, cuns 
consumos moi axustados e cun prezo que o fai invencible
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Un premio que se defi niu nos últi-
mos días foi o do Monovolume Sprint 
Motor 2013. O Ford B-Max levouno des-
pois dunha dura batalla de votos. Os adep-
tos a este tipo de vehículo amosaron que 
teñen un nivel de coñecemento ben alto. Este 
modelo de Ford mostra un grande enxeño coa 
apertura das súas portas, unha solución moi in-
teresante que mellora notablemente o acceso 
ao vehículo.

Os lectores de SPRINT MOTOR acudiron, unha vez máis, á chamada das urnas, votando 
nas catro categorías propostas pola revista. En total foron miles as papeletas recibidas na 
redacción da revista. Malia o momento de conxuntura económica dura que estamos a vivir, 
quedou patente que a ilusión e a afección polo mundo do motor seguen a ser moi altas. A 
participación masiva segue animándonos a continuar co noso proxecto e incluso pensar 
en potencialo. Grazas a todos pola vosa participación e o voso alento.

O título de Coche 
Sprint Motor 2013 foi para o 

Peugeot 208. Queda confi rmado con 
este galardón que a idea da marca francesa 

de continuar cunha liña de deseño persoal foi todo 
un éxito. O 208 creou imaxe de marca cunhas liñas lim-

pas ben defi nidas e uns interiores con xenes propios, onde 
o fabricante puxo todo o seu bo facer. Os modelos da gama 

actual do fabricante galo teñen características de 
seu, feito que non os fará pasar desaperci-

bidos cando os vexamos polas rúas, 
aínda que, se cadra, o que máis 

nos abraiará serán os seus 
coidados interiores.

Coche Sprint Motor 2013

PremiosSprint Motor >>16



O todoterreo Hyundai Santa Fe levou 
o terceiro dos trofeos, o de Todoterreo 

Sprint Motor 2013. A marca surcoreana 
acertou con esta proposta, e así 

o están a confi rmar as ven-
das. Un vehículo racional 
cunhas condicións que o 

fan compatible tanto en 
cidade coma en condu-
ción off -road... Iso si, sem-
pre que non se lle fagan 
esixencias de todoterreo 
puro. Cunhas dimen-

sións bastante correctas 
para o seu uso diario, é 
un vehículo que de 

seguro cumprirá coas 
expectativas de todos os seus usuarios.

O premio Piloto Sprint 
Motor 2013 foi para o piloto 
lucense Xosé López Rivas. Os 
seareiros do automobilismo ga-
lego foron contundentes á hora 
de elixilo. Este “fi xo” do Dakar 
deixou patente que esta proba 
é unha boa plataforma publici-
taria. A claridade na votación 
non deixa dúbidas de que a 
súa participación nesta pro-
ba non deixou indiferen-
tes aos nosos lectores.

Un premio que se defi niu nos últi-
mos días foi o do Monovolume Sprint 
Motor 2013. O Ford B-Max levouno des-
pois dunha dura batalla de votos. Os adep-
tos a este tipo de vehículo amosaron que 
teñen un nivel de coñecemento ben alto. Este 
modelo de Ford mostra un grande enxeño coa 
apertura das súas portas, unha solución moi in-
teresante que mellora notablemente o acceso 
ao vehículo.

Por último, o Galardón Sprint Motor 
2013 foi para o Destacamento de Trá� co 

da Garda Civil de Santiago de Compostela, 
pola súa inestimable colaboración coas organi-

zacións de actividades 
deportivas do motor na 

comarca compostelá (Rali 
Botafumeiro, Rali de Noia, 

Subida ao Tambre, Subida ao 
Iroite...). A redacción da revis-
ta votou por unanimidade esta 
proposta. Un labor imprescin-
dible e silencioso para a boa 
realización de calquera proba 
deportiva do motor.

Galardón Sprint Motor 2013

Premios

Piloto Sprint Motor 2013

Todoterreo Sprint Motor 2013

Monovolume Sprint Motor 2013
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Desta volta tocounos probar o novo 
Ford Focus B-Max, máis polo miúdo 
unha unidade xentilmente cedida 
polo concesionario Gonzacar de 
Santiago de Compostela. O modelo 
probado equipaba a novidosa 
motorización de gasolina 1.0 
Ecoboost de 120 cabalos e viña co 
acabado Titanium X.

■ LUÍS PENIDO | TEXTO

■ L. PENIDO/SPRINT MOTOR | FOTOS

Accesible ata 

o extremo
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Indo ao miolo, se atendemos ao 
exterior deste Ford estamos peran-
te un monovolume relativamente 
compacto, alto abondo (1,61 m) en 
relación á súa anchura (1,75 m) e 
cunha lonxitude de pouco máis de 
catro metros (4,07 m). Emporiso, é 
ben menos aparatoso do que nos 
teñen afeitos os monovolumes. 
Subliñar que nos abraiou a gran 
capacidade interior e o bo deseño 
ergonómico, así como uns acaba-
dos que inspiran calidade e solidez.

Como ben sabedes, para este 
que escribe é sempre un pracer 
probar os automóbiles novos que 
saen ao mercado, pero moito máis 
se se trata de vehículos tan inno-
vadores como é o caso deste novo 
Ford B-Max. Unha das principais 
novidades é, sen dúbida, a ausencia 
dos piares centrais laterais... Si, si, 
estades a ler ben... onde deberían 
ancorarse as bisagras das portas 
traseiras. Pois ben: non existe ese 
piar, converténdose as portas tra-
seiras en corredeiras. Nas fotos que 
acompañan a este texto poderedes 
observar que, coas portas abertas, 
este coche achega unha accesibi-
lidade insuperable. Porén, a con-
trapartida son unhas portas moi 
reforzadas, que se fan algo pesadas 
(comparadas cunhas “normais”) e 
necesarias para acadar as cinco es-
trelas nas probas de seguridade da 
EuroNCAP. Como suxerencia, nun 
futuro poderían ter en conta a po-
sibilidade de equipalas cun sistema 
eléctrico de apertura e peche, que 
faría máis sinxelo o seu uso.

Con todo, non só o acceso é moi 
bo, senón que ademais os asentos 
dianteiros son encartables cara 
adiante e a posición nos traseiros 
é elevada abonda, co que se gaña 
moito en comodidade e visibilida-
de. Trátase dun vehículo recomen-
dado para uso familiar, salienta a 
doada entrada e saída no habitácu-
lo de cadeiras de bebé, persoas con 
mobilidade reducida, etc.
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Na unidade probada -co 
acabado Titanium X- moi 
equipada por certo... tan só 
botei en falta o efi caz asis-
tente de aparcamento auto-
mático, que si puiden probar 
noutros modelos da marca. 
De certo, paga a pena des-
prazarse até un concesiona-
rio Ford e solicitar a proba 
dun vehículo que equipe 
este mecanismo de axuda 
ao aparcamento. Resulta 
abraiante sentarse aos man-
dos dun coche que case 
aparca só. Cando activamos 
o asistente de aparcamen-
to, este comeza a buscar un 
posible oco, desestimando 
todos aqueles que non son 
amplos abondo, pero acep-
tando algún no que ao noso 
xuízo o coche non cabería... 
pero si que cabe.

Outra das innovacións 
do Focus B-Max probado é 
a motorización de gasolina 
de tan só un litro de cilindra-
da, mais dotada dunha tec-
noloxía moi avanzada que lle 
permite acadar os 120 caba-
los de potencia. E isto grazas 
só a tres cilindros, á inxec-
ción directa de combusti-
ble e a un turbocompresor 

de última xeración. Dicir 
que este modelo tamén 
contaba co sistema de pa-
rada e prendido automático 
(Start&Stop). Esta mecánica 
acada uns consumos moi 
axustados (aínda que non 
tanto como publicita a mar-
ca, nunha utilización diaria 
real) e permite dispor da 
potencia só cando é preci-
sa. A potencia é moi lineal 
(podo dicir que incrible-
mente lineal mesmo dende 
baixas voltas, para un mo-
tor turboalimentado de tan 
baixa cilindrada), moi sua-
ve e semellante á dun mo-
tor atmosférico de 1.8 ou 2.0 
litros de cubicaxe. Nun uso 
normal que combine: cida-
de, estrada, autoestrada… 
poderemos conseguir con-
sumos inferiores aos seis li-
tros cada cen quilómetros 
se somos moi moi suaves co 
acelerador, aínda que nun-
ha condución normal abo-
fé que superaremos os sete 
litros. En calquera caso, son 
unhas cifras moi contidas 
tendo en conta a axilidade e 
peso do Ford B-Max, pois as 
portas reforzadas supoñen 
un lastre extra.

A calidade deste Ford queda ben patente no seu interior
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Dende un punto de vis-
ta dinámico, este Ford está 
máis preto do comporta-
mento dun turismo que dun 
monovolume (con máis iner-
cias ao levar o centro de gra-
vidade máis alto que unha 
berlina), resultando moi áxil 
e preciso. O tento da freada 
e da dirección é moi bo e ins-
pira moita seguridade tanto 
en recta coma á hora dos 
viraxes. No entanto, como 
adoita pasar cos vehículos 
que son moi estables e es-
tán ben insonorizados, se-
mella que acelera menos do 
que o fai en realidade e a súa 
suavidade incrementa esta 
sensación.

Engadir que tamén está 
dispoñible unha mecánica 
turbodiésel 1.6 TDci de 95 
cabalos que achega un con-
sumo moi contido de gasó-
leo e un par motor abondo 
para circular en marchas lon-
gas de xeito doado.

En resumo, o Ford Focus 
B-Max 1.0 Ecoboost é un 
vehículo ben equipado, 
moderno, versátil e moi re-
comendable pola súa acce-
sibilidade... mesmo no seu 
prezo.

Unha das principais 
novidades é, sen dúbida, 

a ausencia dos piares 
centrais laterais
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Dez claves para conducir con chuvia
 As primeiras pingas son unha chamada á prudencia

1  Asegúrate de que o teu coche está preparado para a chuvia: revisa o 
estado dos limpaparabrisas, os pneumáticos e as luces.

2  Coidado coas primeiras pingas de chuvia: mestúranse coa suciedade 
que hai na estrada e é fácil que o coche patine.

3  Non frees sobre as marcas viais pintadas no asfalto: coa chuvia vól-
vense moi esvaradizas.

4  Acende o aire acondicionado e diríxeo cara aos cristais para evitar 
que estes se empañen.

5  Duplica a distancia de seguridade: con auga na estrada, necesitarás 
moitos máis metros para frear.

6  Si levas o control de cruceiro conectado, quítao: se se produce un 
aquaplaning (ocorre cando as rodas non evacuan a auga presente no 
chan e perden agarre), é mellor ter o control total do coche. Conduce 
suavemente, non pises o freo e suxeita o volante con fi rmeza.

7  Se vas pasar sobre unha balsa de auga só coas rodas dun lateral do 
vehículo, reduce a velocidade e, de novo, agarra ben o volante.

8  Tras cruzar un charco, pisa o pedal do freo de forma breve repetidas 
veces para secar os discos de freo.

9  Suavidade e anticipación son claves sempre, pero hai que extrema-
las cando a estrada está mollada.

10  Coidado ao pasar sobre follas: poden ser tan perigosas e esvaradizas 
como a auga.

10+1 A “prudencia” daranos un “plus de seguridade”.

O mal tempo invernal instalouse na nosa terra e a chu-
via afecta case que a diario dende as últimas semanas 

aos condutores nalgún punto dela (e de que maneira!). 
Sprint Motor recolle dez consellos básicos para actuar 

ao volante cando a auga aparece sobre o asfalto.
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinadosy Platos Combinados

CaCaCaaCaCaCaCafafaffafaffefefefefeefef tetettetetteteteteteeteteetet rererrererrererríríríríríírír aíaíaíaíaaíaíaíaí
Montero Ríos, 39

Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

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 Ofi cial: 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

VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

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

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86
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T R I A L
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Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
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Bocadillos
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Hamburguesas

y Pollos Asados
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que más te gusta!

981 94 11 86Tuning e 
mantemento 
do teu 
automóbil
Sánchez Freire, 71
Rotonda de Conxo
Santiago de Compostela

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!
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EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86 Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538



Citroën DS, o coche 
máis fermoso de 
todos os tempos

Un deseño avanzado para o seu tempo

■ ANTÓN PEREIRA | TEXTO

■ SPRINT MOTOR | FOTOS

Orixes
O Citroën DS era dese-

ñado por Flaminio Bertoni 
en 1955. Até 20 anos des-
pois a fábrica gala non le-
vaba a cabo o que se cadra 
-xunto ao Citroën 2 Cabalos 
e ao Traction Avant- sexa a 
obra mestra da marca. O DS 
foi presentado no Salón de 
París de 1955 onde levan-
tou unha grande expec-
tación: en menos dunha 

hora xa tiña 743 pedidos 
e ao fi nalizar a presenta-
ción, Citroën xa contaba 
con 12.000 encargos! Malia 
o éxito inicial, a decaden-
cia da Segunda Guerra 
Mundial levou á fi rma a 
lanzar en 1957 unha ver-
sión máis económica do DS 
"Tiburón" chamada Citroën 
IDE, que compartiu a plata-
forma do DS, pero foi máis 
tradicional na súa mecáni-
ca. Unha versión familiar, 
a IDE Break, foi lanzada en 
1958.

Seguimos co ollar posto no Retro-Visor, ese 
espello que nos serve para retroceder no 

tempo e albiscar aqueles automóbiles que 
xa case non se ven, vehículos irrepetibles 
que para mágoa de saudosas e saudosos 

xa se deixaron de fabricar hai moito tempo. 
Dende estas páxinas de Sprint Motor 

dedicámoslle unha pequena homenaxe a un 
coche con moito estilo, falamos do Citroën 

DS, máis coñecido como o "Tiburón".

›› O Citroën DS, tamén alcumado o "Tiburón" é un vehí-
culo do segmento E producido polo fabricante Citroën 
entre os anos 1955 e 1975. Deseñado polo italiano 
Flaminio Bertoni, o DS é coñecido polo seu deseño 
futurista e a súa tecnoloxía innovadora, como pola 
súa suspensión hi-
dropneumática con 
corrector automá-
tico de altura. O DS 
conseguiu avances 
en estándares au-
tomobilísticos tales 
como o manexo, a 
seguridade e a frea-
da. Durante a súa 
produción en masa, 
que durou 20 anos, 
Citroën vendeu 
1.5 millóns de uni-
dades deste auto-
móbil. Asemade, o 
DS tamén resultou 
ser todo un "cam-
pión" pois facíase 
co terceiro posto na 
competición do Auto 
do Século, na que se 
recoñeceu aos dese-
ños automobilísticos con máis infl uencia; tamén foi 
quinto entre "Os 100 coches máis cool" segundo a pu-
blicación francesa Automobile Magazine e foi nomea-
do -como xa apuntamos- o auto máis belo da historia 
pola revista Classic & Sports Car. Aínda que posuía unha 
aceleración algo pausada, producida polo seu peque-
no motor de catro cilindros, o DS foi todo un triunfa-
dor no eido dos deportes automobilísticos como o rali, 
gañando o Rali de Monte Carlo en 1959 e 1966.

futurista e a súa tecnoloxía innovadora, como pola 
súa suspensión hi-

Reafi rmándonos no titu-
lar que eliximos para esta re-
portaxe, o DS resulta aínda 
un vehículo fermoso que re-
siste moi ben o paso do tem-
po, non é casualidade que 
as siglas ‘DS’ veñan do fran-
cés ‘déesse’ que se traduce 
por ‘deusa’. Non esaxeramos 

pois este Citroën foi nomea-
do o coche máis bonito da 
historia pola revista Classic & 
Sportcars, quitándolle o pre-
mio mesmo a un Ferrari e a un 
Jaguar! Logo de case 60 anos 
da súa creación, analizamos 
a vida e obra desta icona da 
marca francesa.

futurista e a súa tecnoloxía innovadora, como pola 

As entrañas do Citroën DS
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As variantes do DS
Citroën creaba ao DS 

19 cun motor dianteiro de 
1.900 cc, para logo traer ao 
mundo ao DS 20, máis tar-
de o potente DS 21 I.E que 
chegaba en 1969 e que se 
convertía no primeiro co-
che con inxección electró-
nica (fabricada por Bosch), 
até chegar ao DS 23 I.E. En 
total, 1.500.000 modelos 
vendidos desde 1955 até 
1975, cando Citroën deci-
diu deixar de fabricalo e pa-
sar ao Citroën CX.

Con todo, o DS "Tiburón" 
tamén era sinónimo de ae-
rodinámica, aspecto moi 
criticado no sector, pois di-
cíase que perdía estabilida-
de... Erro maxistral, xa que 
era un sistema hidráulico 
con corrector de altura. Na 
década dos 60 este DS era 
unha opción máis que re-
comendada para aqueles 
que foran á procura dunha 
berlina, aqueles que busca-
sen algo máis amplo terían 
a versión familiar que in-
cluía dous asentos no ma-
leteiro enfrontados un ao 
outro. En canto a eses que 
preferiran un toque máis 

exclusivo, terían o DS con-
vertible (Cabrio), deseñado 
por Henri Chapron. 

As innovación do "Tiburón"
A fi rma fundada por 

André Citroën en 1919 con-
verteu ao "Tiburón" no primei-
ro coche fabricado en serie 
con freos de disco. Tamén 
montaba multitude de siste-
mas asistidos como o cambio 
semiautomático sen embra-
gue, a servodirección (aínda 
que xa o achegaban algunhas 
compañías americanas) ou o 
repartidor automático da in-
tensidade de freada e da altu-
ra libre segundo a carga.

Emporiso, a lexislación 
francesa da época puxo varios 
atrancos ao desenvolvemen-
to do DS, a marca desbotou 
a idea do teito translúcido de 
fi bra de vidro (por falta de or-
zamento) que Walter Becchia 
(un dos responsables da crea-
ción) quería instalar.

Competindo
Todas as innovacións téc-

nicas incluídas no Citroën 
DS terían a súa recompen-
sa no mundo da compe-
tición. Xa nos ralis, os DS 

triunfaban grazas á suspen-
sión hidráulica. Como exem-
plo citamos as dúas vitorias 
no Rali de Monte Carlo en 
1959 e 1966, amais de ga-
ñar o campionato de Europa 
(con Paul Coltelloni) ou aca-
dar un segundo e cuarto 
posto no Raid Safari África 
Occidental. Porén, o carácter 
do "Tiburón" fi caba refl ecti-
do no maratón da Route de 
Lieja-Sofía de 1961: a proba 
de ida e volta contou na saí-
da con 200 vehículos e tan só 

18 volveron á cidade holan-
desa, entre eles, por supos-
to, estaban catro Citroën DS.

O fi nal
En 1975 os DS poñían 

punto fi nal á súa traxectoria 
vital. A fábrica da marca pari-
siense daba paso ao CX. Con 
todo, aínda quedan mode-
los no mercado de segunda 
man... A día de hoxe cum-
prir o soño de conducir un 
"Tiburón" pode custar arre-
dor de 10.000 euros.

Rodeiras culturais 
Se hai un automóbil cine-

matográfi co e tamén literario é 
o "Tiburón" de Citroën. De ter 
un modelo deste coche ao noso 
carón e poder tocalo, estaria-
mos a tocar un anaco da his-
toria automobilística do século 
XX, pero tamén un piar da nosa 
cultura visual. Certo é que case 
non quedan nas estradas (non 
foron coches feitos para durar, e 
moito menos para facilitar o tra-
ballo dos mecánicos), pero no 
cinema correrán eternamente. 
Exemplos hai infi nitos, e algúns 
deles especialmente ricos, polo 
que teñen de transversalidade 
de formatos, como por exem-
plo Estradas Secundarias, título 
do libro de Ignacio Martínez de 
Pisón e do fi lme (1997) do mes-
mo nome de Emilio Martínez-
Lázaro, cuxo argumento (duplo) 
contaba a historia dun pai e o 
seu fi llo, circulando sen rumbo, 
físico e emocional, polas estra-
das españolas dos anos setenta. 
E facíano, claro, coa compaña 
dun terceiro protagonista: un 
DS. Con todo, a liña de fi lmes 

que incluíu este tipo de citroens 
nos seus fotogramas, probable-
mente porque era o comple-
mento perfecto de belas imaxes 
e actores e actrices fotoxénicos 
remóntase a moito antes, aos 
mesmos anos sesenta, nos que 
viron a luz fi lmes como Os riscos 
do amor (L’Amour avec des si…) 
de Claude Lelouch, no que se 
xoga coa ambigüidade moral 
do protagonista, cun condu-
tor que percorre Francia men-
tres escoita falar na radio do 
seu coche dun pederasta fux-
ido da cadea, e o espectador 
non é quen de saber se o con-
dutor é, ou non, ese criminal 
fuxido. Tamén son míticas as 
aparicións do modelo na serie 
de Phantomas, onde mesmo o 
DS chega a voar ao estilo dun 
Concorde, e tamén ten unha 
presenza determinante en 
Scarface (O prezo do poder), de 
Brian de Palma ou en A deusa 
do asfalto (The goddes of 1967), 
un fi lme australiano onde o 
"Tiburón" é practicamente o 
protagonista indiscutíbel... Non 
é para menos.

Dúas iconas de Francia o DS e o Concorde

O DS na súa versión Cabrio
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Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela
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Fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.
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Calendario��
de��probas MARZO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

2-3 de marzo Campionato Galego de Karting da Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

2-3 de marzo Rali de España- Histórico Históricos Madrid/Ávila
Madrid/

Ávila
España

3-4 de marzo Cto. de España de Enduro de Santiago de Compostela Enduro Santiago de Compostela A Coruña España

3 de marzo Campionato de España de Trial de Eivissa (Ibiza) Trial Eivissa (Ibiza), Illes Balears España

7-10 de marzo Rali de México Ralis México México

9 de marzo Campionato de España de Supermotard de Sevilla Supermotard Sevilla Sevilla España

9-10 de marzo Autocross Motorland Aragón Autocross Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

10 de marzo Cto. Galego de Motocross e Supercross de Taboexa Motocross (MX) e Supercross (SX) Taboexa, As Neves Pontevedra España

10 de marzo Campionato do Mundo de X-Trial de Málaga X-Trial Málaga Málaga España

16 de marzo Campionato Galego de Trial Infantil de Bueu Trial Infantil Bueu Pontevedra España

16-17 de marzo Rali do Cocido Ralis Lalín Pontevedra España

17 de marzo Campionato Galego de Trial de Bueu Trial Bueu Pontevedra España

17 de marzo G.P. De Australia Fórmula 1 Circuíto Albert Park, Melbourne Australia

17 de marzo Cto. de España de Motocross de Talavera de la Reina Motocross (MX) Talavera de la Reina Toledo España

22-23 de marzo Rali de Canarias- Trofeo El Corte Inglés Asfalto As Palmas de Gran Canaria As Palmas España

23 de marzo Campionato Mundial de Trial Indoor de Alemaña Trial Indoor Bielefeld Alemaña

23-24 de marzo Camp. Gal. De Karting de Valga Karting Valga Pontevedra España

23-25 de marzo G.P. De Malaisia Fórmula 1 Circuíto Internacional de Sepang Malaisia

24 de marzo Campionato de España de Trial de Bocairent Trial Bocairent València España

29 de marzo Cto. do Mundo de X-Trial das Nacións de Liévin X-Trial Liévin Francia

31 de marzo Campionato de España de Motocross de Almenar Motocross (MX) Almenar Lleida España

     

Audi confi rma os seus pilotos para o Campionato do Mundo de Resistencia
Audi confi gurou unha 

potente alineación de pilotos 
para o seu compromiso no 
Campionato do Mundo FIA de 
Resistencia (WEC). As respecti-
vas inscricións foron confi rma-
das polo Comité de Selección 
do ACO e a FIA. Tres prototipos 
híbridos Audi R18 e-tron quat-
tro competirán nas 6 horas de 
Spa e nas 24 Horas de Lle Mans 
en 2013. En cada unha das ou-
tras seis roldas do campiona-
to, Audi alineará dous dos seus 
R18 e-tron quattro.

Os pilotos Marcel Fässler 
(Suiza), André Lotterer (D) 
e Benoît Treluyer (F) van 
defender conjuntamen-
te o título. O trío estivo 

competindo para Audi den-
de o ano 2010, e consegui-
ron o título de pilotos do 
Campionato do Mundo de 
Resistencia e a vitoria nas 

24 Horas de Lle Mans o ano 
pasado, un dos seus maio-
res éxitos ata a data. O oito 
veces ganador de Lle Mans 
Tom Kristensen (DK), e Allan 
McNish (GB), que gañou 
dúas veces na Sarthe, for-
marán equipo por primei-
ra vez con Loïc Duval (F). 
O francés fi xo o seu debut 
con Audi no 2012, e alcan-
zou o triunfo nas 6 Horas de 
Spa. Os dous equipos com-
petirán nas oito roldas do 
Campionato do Mundo.
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Histórico. Desta forma po-
demos defi nir o resultado 
acadadado polos lucens-
es José López Rivas e Diego 
Vallejo, que conseguiron de-
sta volta rematar o Dakar 
2013, que como é ben sabido 
disputábase en Sudamérica. 
Tras varios intentos o habitu-
al representante galego, que 
este ano contaba por primei-
ra vez cun Toyota e co exper-
imentado copiloto de Meira, 
acadaba o obxectivo previs-
to, é dicir estar na chegada 
do raid máis duro e popular 
do mundo.

…Outra para 
Ogier… No tamén 
complicado terreo 
sueco, onde se dis-
putaba a segun-
da manga do WRC 
2013. O francés de 
Volkswagen, que fose 
segundo co novidoso 
Polo en Montecarlo, 
acadou a primeira vi-
toria dun coche que 
non é Citroën ou Ford 
dende o ano 2005.

Unha para Loeb… 
Nas difíciles, delica-
das e complicadas 
estradas dos Alpes 
franceses. Nese es-
pectacular escenar-
io o actual campión 
do mundo de ra-
lis non tivo rival. O 
Rali de Montecarlo, 
que abría o calen-
dario mundialis-
ta, foi para o piloto 
de Citroën, nunha 
demostración de 
pilotaxe neste ano 
“híbrido” para o 
alsaciano.

Correndo… correndo
A todo gas

■ MIGUEL CUMBRAOS | TEXTO  ■ SPRINT MOTOR | FOTOS
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Embaixador. E fa-
lando de VW, a mar-
ca xermana no seu 
forte regreso á esfera 
mundialista decid-
iu engadir a súa for-
mación ao coruñés 
Luís Rodríguez Moya. 
O que foi dúas veces 
campión do mundo 
con Carlos Sáinz re-
alizará funcións de 
contacto coa prensa 
nas probas que con-
fi guran o calendario 
deste ano.

Corenta anos despois. En 
xaneiro de 1973 comezou 
a andadura do mundi-
al de ralis, cun histórico 
triplete de Renault en 
Montecarlo, con Andruet, 
Andersson e Nicolas ocu-
pando os lugares de hon-
ra, todos eles con Alpine. 
Catro décadas despois a 
cita de clásicos do prin-
cipado tamén veu o tri-
unfo dunha berlineta de 
Renault, aos mandos da 
cal estaba a parella local 
Brianti-Chol.

Aprazamento. No 
derradeiro momen-
to o Fórmula Rali do 
Cocido, que tiña que 
disputarse o pasado 
domingo 24 na vila 
de Lalín, tivo que ser 
aprazado. Un com-
promiso publicitario 
de última hora da es-
trela mundialista que 
participaba este ano 
obrigou aos orga-
nizadores a adiar o 
evento, que de mo-
mento non ten data 
estabrecida.

Única. A experien-
cia que viviu o piloto 
lucense Antón Pérez 
Fojón, vencedor da 
selección RallyCenter. 
Acompañado do ex-
perimentado copilo-
to asturiano Dani Cue, 
foi capaz de levar o 
EVO X de RMC a meta 
do Rali de Montecarlo, 
acabando tras catro 
días de competición 
no posto trinta e tres.
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Fin dunha época. O 16 de marzo marcará o fi n 
dunha época, xa que os coches deportivos de 
máis alto calibre mundial competirán por última 
vez na tradicional cita das 12 Horas de Sebring. 
Antes de que os prototipos de Le Mans da clase 
LMP1 deixen de estar permitidos a partir de 2014, 
Audi quere pechar ciclo en Florida. En 1999 cele-
brou o seu debut na pista que anteriormente foi 
un campo de aviación o primeiro deportivo da 
categoría LMP da marca dos catro aros. Agora 
dous R-18 etron quattro competirán por última 
vez en Sebring co obxectivo de conseguir a un-
décima vitoria de Audi nesta proba.

Guga Dreams. Os/as mozos/as (13 a 17 
anos) que queiran iniciarse no automobilis-
mo de competición teñen agora unha mag-
nífi ca oportunidade na Copa de España de 
Fórmula Júnior de Car Cross. Esta nova cat-
egoría constará de cinco meetings dentro 
do Campionato de España de Autocrós. Para 
facilitar ao máximo o acceso dos menores á 
competición, a Escudería Guga Dreams of-
rece un paquete de servizos no que se in-
clúen inscricións, aluguer e transporte do 
car cross, asistencia técnica e mantenento, 
todo incluído a un prezo asequible. O vehí-
culo monta un motor de 450cc de 4 tempos 
con cambio manual de seis marchas.

Alternancia. Dase ben no 
chanzo máis alto do podio do 
novo Europeo de Ralis, tralas 
dúas primeiras mangas. Se na 
cita austríaca do Jänner Rallye 
deuse a vitoria no derradeiro 
suspiro do checo Kopecky 
(Skoda Fabia S2000), a pri-
meira praza no novedoso rali 
de Letonia correspondeu ao 
fi nés Ketomaa (Fiesta RRC).
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A marca francesa volve 
competir en todas as probas 
españolas abrindo cami-
ño a aqueles que comezan 
a súa andaina no eido do 
motor. Dende Sprint Motor 
damos conta da estratexia 
de competición de Renault 
nesta tempada 2013: o eléc-
trico Twizy participando en 
subidas de montaña como 
‘Coche Ofi cial’, a presenta-
ción do Sandero Rally Cup e 
moitas outras novidades que 
desvelamos de seguida.

Renault é a única mar-
ca de automóbiles ligada á 
competición no noso país de 
xeito ininterrompido dende 
1968. E 2013 non vai ser unha 
excepción, acadando a cifra 
de 45 anos consecutivos de 
presenza nas distintas pro-
bas deportivas ligadas ao 

automóbil no noso país. Máis 
de mil pilotos conduciron os 
seus modelos en competi-
ción ao longo destes anos. 

A estratexia de compe-
tición en 2013 ten como 
obxectivo primordial ache-
garse aínda máis aos pilotos 
noveis, diminuíndo os custos 
de acceso, aumentando de 
maneira parella a contía dos 
premios e, sobre todo, ache-
gando produtos preparados, 
tanto desde o punto de vis-
ta das prestacións coma da 
seguridade, para a auténtica 
competición.

Os plans de Renault para 
este ano rachan moldes, 
mantendo por unha ban-
da as competicións tradi-
cionais e presentando, pola 
outra, xeitos innovadores de 
competición.

■ XABIER VILARIÑO | TEXTO

■ SPRINT MOTOR | FOTOS

O Twizy participará como Coche Ofi cial a 
modo de exhibición

Renault fi el á 
competición en España

›› Twizy Sport Cup
Un ano máis, conmemorando os 45 anos consecutivos de 
presenza de Renault, celébrase a “Clio Cup de Circuítos”, se-
guindo a lenda dos míticos R8 e R5. Así mesmo, mantense 
a “Challenge Twingo R2 de Rallyes”, na que se aumenta de 
maneira notable a contía dos premios.

›› Dacia
Por primeira vez en España, un modelo de Dacia, a marca 
da “compra intelixente” (como lle gusta chamala ao fabri-
cante francés), presenta unha versión de competición, o 
“Sandero Rallye Cup”, que vai competir en diversos ralis 
rexionais co apoio da federación de Asturies. Transformado 
a partir da versión de serie de 1.2 e 75 cv, por un prezo ex-
traordinariamente adquirible... O Dacia Sandero é a arma 
perfecta para que un mozo se inicie no mundo dos ralis. 
Este senlleiro modelo, que vén de ser o modelo máis ven-
dido en España no pasado mes de xaneiro de 2013, dá un 
paso adiante para levar o práctico, robusto e económico 
das súas virtudes ao universo da competición.
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››  Outras especialidades
Asemade, a presenza no 
Campionato Nacional de 
Ralis de Asfalto non se vai 
circunscribir só aos Twingo 
R2 da Challenge, e vailla 
completar coa incorpora-
ción dun equipo Renault 
que con-
ta co 

Mégane RS N4 como estrela, 
e que ten por vocación loitar 
polo podio absoluto nas pro-
bas nacionais do certame.

Non podemos esquecer 
a presenza de dúas probas 
no noso país do 

Campionato Internacional 
“World Series by Renault”, 
nos circuítos de Alcañiz e 
Montmeló, que inclúen pro-
bas da Fórmula 3.5 e 2.0, a 
Mégane Trophy, e a Clio Cup 
europea, que este ano vai con-
tar co novo Clio RS EDC 200.

Todo iso asegura 
unha presenza 

ao longo de 

todo o país, xa sexa a través 
de circuítos ou ralis, achegan-
do a competición a pilotos e 
seareiros de moitos lugares 
de España e democratizan-
do a participación no depor-
te automobilístico.

En defi nitiva, Renault 
segue fi el ao seu estilo en 
2013: presenza cada vez 
máis diversifi cada, custos al-
canzables e premios atracti-

vos... Competición 
e diversión 

asegurada.

›› Clio Cup
Un ano máis, conmemo-
rando os 45 anos conse-
cutivos de presenza de 
Renault, celébrase a “Clio 
Cup de Circuítos”, seguin-
do a lenda dos míticos R8 
e R5. Así mesmo, mantense 
a “Challenge Twingo R2 de 
Rallyes”, na que se aumenta 
de maneira notable a con-
tía dos premios.

A estratexia de 
competición en 
2013 ten como 

obxectivo primordial 
achegarse aínda máis 
aos pilotos noveis

O novo Alfa Romeo 4C 
compacto superdeportivo, 
con tracción traseira e dous 
asentos envolventes depor-
tivos, debuta en Xenebra. 
Este modelo é o resultado 
da experiencia acumulada 
co modelo 8C Competizio-
ne, prodúcese na planta de 
Maserati en Módena.

O 4C iniciará a súa co-
mercialización este ano, 
marcando o regreso da 
marca italiana aos Estados 
Unidos.

O motor é unha evolu-
ción do propulsor xa pre-
sente na versión Quadri-
foglio Verde do Giulietta; 
un “corazón” de 4 cilin-
dros 1.750 cc Turbo Gaso-
lina, implementa un inno-
vador bloque de aluminio 
e un específi co sistema de 
admisión e escapes, os ca-
les foron optimizados para 
mellorar aínda máis o as-
pecto deportivo do coche. 
Ademais, conta con avan-
zadas solucións técnicas 

como a inxección direc-
ta de gasolina, dobre va-
riador de fase, turbocom-
presor e o revolucionario 
sistema “scavenging”, de 
soprado continuo, que re-
duce o tempo de resposta 
do turbo.

Alfa TCT 
transmisión automática

O motor asociouse coa 
innovadora transmisión 
automática de dobre em-
brague en seco Alfa TCT, 
que é un referente no seu 
segmento debido ao seu 

baixo peso e unha extre-
ma velocidade de cam-
bio. As engranaxes tamén 
se poden cambiar de for-
ma secuencial nas levas 
de cambio situadas no vo-
lante.

Estrea mundial: Alfa Romeo 4C
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Como en anos anterio-
res a Federación Galega de 
Motociclismo e a organiza-
ción do Campionato Galego 
de Motos Clásicas, fi xeron 
a súa presentación ofi cial 
na III Edición do “Salón do 
Vehículo Clásico e de Época”, 
que se celebrou no Recinto 
Feiral de Amio, en Santiago 
de Compostela, os días 15 ao 
17 de febreiro deste ano.

Ao acto asistiron o 
Presidente do Moto Club 
Compostela Agustín Abalde 
Grela, Alberto Fandiño como 
organizador do Campionato 
e representante de Alberni 
Eventos Deportivos e 
Fernando Fernández Diaz, 
Vicepresidente da Federación 
Galega de Motociclismo.

O Campionato Galego 
de Motos Clásicas 2013, 
que este ano xa vai pola 
súa cuarta edición, estará 
composto por catro pro-
bas puntuables nas súas 
dúas categorías de Motos e 
Scooters Clásicas. A mecáni-
ca do campionato é sinxela, 
en cada data programada 
celebraranse dúas mangas 
por cada categoría, sendo o 

podio fi nal a suma dos dous 
resultados.

Ademais de ser un even-
to do motor diferente a todos 
os organizados na comuni-
dade galega, o fi n primordial 
do Campionato é o de ter un 
punto de encontro dos aman-
tes das motocicletas clásicas e 
manter vivo o espírito de com-
petición de épocas pasadas, 
que fi xeron auténtica historia 
na competición motociclista.

Paralelamente ao cam-
pionato disputaranse dúas 
carreiras de resistencia, VI e 
VII Edición das 6 Horas de 
Resistencia en Scooter Clásica. 
Sendo un ano máis o trazado 
elixido para a celebración da 
proba o circuíto da Madalena 
(Concello de Forcarei). Como 

novidade estas dúas probas 
serán puntuables para o recen-
temente creado Trofeo Galego 
de Resistencia 2013.

Aproveitando o acto o 
Moto Club Compostela ta-
mén deu a coñecer o cartel 
da XIX Ruta Rosaliana 
en moto Clásica, 
prevista como 
cada ano 
para o 
17 de 
maio 
e un 

curso de Road Racer de con-
dución para competicións en 
circuítos urbanos, a celebrar 
o 16 de marzo no Circuíto da 
Pastoriza.

Campionato 
Galego de Motos 
Clásicas 2013

››  CALENDARIO
1ª PROBA 28 de ABRIL. 

Circuíto da Madalena. Forcarei.
2ª PROBA 16 de XUÑO. 

Circuíto da Madalena. Forcarei.
3ª PROBA 30 de XUÑO. 

Circuíto PTC. A Pastoriza.
4ª PROBA 14 de XULLO. 

Circuíto da Madalena. Forcarei.
11 de MAIO. 

VI Edición 6 Horas Resistencia en Scooter Clásica.
Circuíto da Madalena. Forcarei.

14 de SETEMBRO. 
VII Edición 6 Horas Resistencia en Scooter Clásica.

Circuíto da Madalena. Forcarei.


