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Mokka
Un SUV engaiolador

Novo Citroën C3 Unha nova 

experiencia
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Fiat, unha marca ecolóxica
En 2102, por sexto ano 

consecutivo, Fiat confirmouse 
como a marca que rexistrou o 
nivel máis baixo de emisións de 
CO2 en Europa entre as marcas 
de automóbiles máis vendidas, 
cun promedio de 119,8 g/km. 
O récord está certificado pola 
empresa JATO Dynamics, lí-
der mundial en asesoramento 
e investigación no campo da 
automoción.

Entre as distintas novida-
des tecnolóxicas introducidas 
ao longo do ano, destaca o 
novo 0.9 TwinAir Turbo Natural 
Power de 80 cv (metano e ga-
solina), motor de ‘dous cilin-
dros’ que combina as vantaxes 

ecolóxicas da alimentación a 
metano, coa potencia e a di-
versión ao volante aseguradas 
pola tecnoloxía Turbo TwinAir.

O novo Panda foi o primei-
ro vehículo no mundo en mon-
tar este propulsor innovador 
que garante niveis de CO2 re-
ducidos: 86 g/km, un valor en-
tre os máis baixos do mercado.

Co lanzamento do 500L 
se incorporou a nova xeración 
‘eco: Drive Live’, que permite ao 
usuario monitorizar o seu esti-
lo de condución en tempo real 
na pantalla da radio. Na actua-
lidade, uns 90.000 usuarios de 
‘eco:Drive’ aforran 5.000 tone-
ladas de CO2 ao ano.

NEUMÁTICOS PERNAS: Milladoiro. Tel.: 981 53 62 55  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
NEUMÁTICOS PONTEVEA: Pontevea – Teo (A Coruña). Tel.: 981 80 90 49  -  Fax: 981 80 91 78
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Compostela Monumental e 
Renault-Dacia Caeiro entregaron o 
Twingo da campaña de Nadal

A santiaguesa Majú 
Besada Sola, 
clienta habitual 

do casco histórico, reci-
biu o renault Twingo que 
conformou o premio estre-
la da campaña de Nadal 
2012/13 de Compostela 
Monumental.

A gañadora recibiu as 
chaves do seu novo vehículo 
de mans de Manuel Caeiro, 
Presidente de Renault e 
Dacia en Santiago, de José 
Manuel Bello, Presidente de 
Compostela Monumental, e 

de Vicente Caneda, propie-
tario de deportes Caneda, 
establecimento comer-
cial onde realizou a com-
pra e cubriu o boleto de 
participación.

Majú Besada resultou ga-
ñadora do Renault Twingo 
sorteado polos comeciantes 
da zona vella de Compostela 
tras o sorteo celebrado o pa-
sado día 15 de xaneiro no 
Hostal dos reis Católicos 
(Praza do Obradoiro) e no 
que competía con máis de 
100.000 papeletas.

Os 10 motivos de discusión nun coche
Segundo unha enquisa rea-

lizada por Tesco Cars no Reino 
Unido, conducir demasiado 
rápido é a principal causa das 
discusións entre as parellas 
nos seus desprazamentos en 
automóbil.

Tanto homes como mulle-
res admiten rifar co seu acom-
pañante por sobrepasar o 
límite de velocidade. Un 21% 
das condutoras cre que este 
é o motivo máis común para 
desencadear unha pelexa, en 
comparación cun de cada ca-
tro homes.

¿Por que discutimos 
no coche?:

1. Mentir sobre a velocidade: 23%
2. Conducir demasiado rápido: 22,72%
3. Apuntar mal unha dirección: 18,01%
4. ningunha das anteriores: 15,86%
5. Conducir demasiado preto do vehícu-

lo que nos precede: 13,31%
6. Ser demasiado agresivo: 11,83%
7. Aparcar: 5,11%
8. Elección da música: 4,7%
9. Conducir demasiado despacio: 4,57%
10. nenos pelexando nas prazas traseiras: 

3,9%

A Xunta aprobou o trazado 
definitivo da Variante de Aradas

O conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, Agustín 
Hernández, anunciou a apro-
bación do proxecto de traza-
do definitivo da Variante de 
Aradas. Hernández fixo este 
anuncio durante a visita ás 
obras de mellora que se es-
tán a executar na estrada AC-
543 Roxos- Portomouro.

Destacou que o concello 
de Santiago fixo varias ale-
gacións á variante, que foron 
atendidas ao ser considera-
das viables, entre as que des-
tacan: dar un tratamento máis 
urbano á rotonda oeste, re-
ducindo o número de carrís 
para minimizar a ocupación 
e permitindo a colocación de 

beirarrúas para facilitar o trán-
sito peonil na zona. Tamén ar-
gumentou que as variantes 
de poboación melloran a se-
guridade viaria dos cidadáns, 
ao evitar o paso polos cascos 
urbanos dos vehículos. Son 
actuacións que teñen e te-
rán especial incidencia na re-
dución de accidentes, xa que 
hai que ter en conta que as 
porcentaxes máis altas de víti-
mas se producen en travesías 
ou zonas urbanas.

O conselleiro recordou 
que a folla de ruta para o des-
envolvemento das infraestru-
turas na Xunta tamén pasa 
pola priorización das actua-
cións de conservación de 
estradas.
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■ fERnAndO CuAdRAdO | TexTo

As asociacións do sector dá 
automoción confían en que os 
vindeiros meses serán “mello-
res”. Durante o pasado mes de 
febreiro matriculáronse un to-
tal de 58.373 automóbiles, o 
que supón unha redución do 
9,8% respecto ao mesmo mes 
de 2012, e confiou en que os 
efectos do Plan PIVE 2 consigan 
rexistrar novos “datos positivos” 
a partir de agora.

David Barrientos, director de 
Comunicación de Anfac, expli-
cou que o mes de febreiro estivo 
“claramente marcado” polo Plan 
PIVE 2. Así, na primeira quincena 
puntualizou que se experimen-
tou un “importante descenso” 
porque se esgotaron os fondos 
do primeiro plan e destacou que 
durante a segunda metade de 
mes houbo un “incremento” na 
canle de particulares “próximo 
ao 40 por cento”.

“En conxunto o mes caeu 
en torno ao 9%, pero confia-
mos en que o efecto do PIVE 
2, con máis de 18.000 reser-
vas e 1.100 operacións dia-
rias nos próximos meses, 
unido á tempada turística de 
Semana Santa cos alquilado-
res, nos dean algún dato po-
sitivo no que queda de ano. 
Rompeuse a tendencia á 
baixa.”, comentou.

Pola súa banda, o presiden-
te de Faconauto, Jaume Roura, 
recoñeceu que na primeira me-
tade do mes pasado produciu-
se “un parón” pola finalización 
do Plan PIVE 1. Roura mostrou-
se optimista e asegurou que os 
esforzos promocionais segui-
rán roldando os 4.000 euros.

Galicia
A caída en Galicia foi me-

nor que no resto do país. As 
matriculacións de automóbiles 

situáronse en 2.092 en febreiro, 
o que representa un descenso 
do 6,9% en relación ao mesmo 
mes do ano pasado, de acordo 
cos datos das asociacións de fa-
bricantes (Anfac), concesiona-
rios (Faconauto) e vendedores 
(Ganvam).

No caso de Galicia, nos dous 
primeiros meses do ano su-
máronse un total de 4.410 ma-
triculacións de coches, o que 
supón un descenso do 4,4%. 
Así, no segundo mes do ano a 
cota de mercado de Galicia foi 
do 3,6%.

alugadores
As vendas a empresas afun-

díronse un 25,9 por cento en 
febreiro, con 14.341 unidades, 
e retroceden un 18,9% no que 
vai de ano, con 31.106 unida-
des. Pola súa banda, os alqui-
ladores aumentaron as súas 
compras un 7,6% en febreiro, 

con 17.056 unidades, debido 
á renovación das flotas ante a 
inminencia da Semana Santa. 
Nos dous primeiros meses, os 
‘rent a car’ caen un 14,5%, con 
21.865 unidades.

As vendas de coches cae-
ron en febreiro en todos os 
segmentos, a excepción do de 
monovolumes pequenos, que 
subiu un 1,1%. A maior caída 
foi para os todoterreos gran-
des (-42,7%) e os todoterreos 
de luxo (-42,5%). Tamén caeron 
as matriculacións en todas as 
comunidades autónomas, sal-
vo Baleares (+4,6%) e Madrid 
(+1,7%).

O 67,6% dos coches matri-
culados en febreiro eran diésel, 
o 31,2% de gasolina, e o 1,2%, 
híbridos e eléctricos. Nos dous 
primeiros meses, a cota do dié-
sel é do 68,5%, a da gasolina do 
29,8% e a de híbridos e eléctri-
cos, do 1,7%.

As asociacións do sector confían en que os vindeiros 
meses as vendas de automóbiles serán “mellores”

Os datos de febreiro dan pulo ao optimismo
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O 60 por cento dos au-
tomobilistas descoñecen 
que os seguros non cobren 
os sinistros causados por 
condutores bébedos. Si, as 
pólizas non cobren os pilo-
tos ebrios. Así e todo, aín-
da son moitas as persoas 
que collen o volante cun 
exceso de alcohol e, por 
suposto, sen ningunha co-
bertura por parte do seguro 
do seu automóbil.

A organización de 
defensa do condutor 
Automovilistas Europeos 
Asociados (AEA), coinci-
dindo coa intensificación 
dos controis de alco-
hol na estrada por parte 
da Dirección Xeral de 
Tráfico, lanzou unha nova 
campaña divulgativa para 
informar os automobilistas 
das graves consecuencias 
que para o seu patrimonio 
pode supoñer o alcohol en 
caso de ter un accidente de 
tráfico. Con esta campaña 
pretende incidir sobre as 
consecuencias económi-
cas do alcohol na condu-
ción e que, a xuízo desta 
organización de automo-
bilistas, resultan absoluta-
mente descoñecidas para a 
inmensa maioría de condu-
tores e propietarios de ve-
hículos. Segundo a última 
enquisa realizada por esta 
organización, aínda son 
moitos os condutores que 
descoñecen que os segu-
ros exclúen de cobertura 
os danos causados por pi-
lotos ebrios, aproximada-
mente o 60 por cento, un 

dato que a Dirección Xeral 
de Tráfico considera como 
moi preocupante.

Na actualidade o caso 
máis mediático é o do 
toureiro Ortega Cano, que 
presuntamente causou un 
sinistro, cunha vítima mor-
tal, por ir bébedo. Son as 
peores consecuencias dun 
accidente.

Os efectos do acci-
dente de tráfico come-
zan despois do accidente. 
Non só a vítima sofre as 
consecuencias, senón 
toda a súa familia e seres 
queridos. Ninguén pensa 
que isto nos poida pasar 
algún día a calquera de 
nós. Dámonos conta can-
do xa é tarde e cando xa 
non hai remedio nin po-
sibilidade de dar marcha 
atrás. Cantas veces escoi-
tamos: «De saber o que 
me estaba xogando non 
houbese collía o coche».

O alcohol afecta ne-
gativamente ao organis-
mo diminuíndo moitas 
das facultades precisas 
para a condución: reduce 
o campo visual, perturba 
o sentido do equilibrio, 
os movementos fanse 
menos precisos, diminúe 
a resistencia física, au-
menta a fatiga, perturba 
a visión e dificulta la aco-
modación da vista aos 
cambios de luz. Un con-
dutor bébedo calcula mal 
as distancias.

Por se todo isto fose 
pouco tamén produce 
uns efectos psicolóxicos 

prexudiciais para a con-
dución, como un senti-
mento de impaciencia e 
agresividade que fai que 
diminúa a capacidade de 
atención e que se sub-
estime o risco. A distan-
cia percorrida dende que 
o condutor percibe o si-
nal ata que actúa sobre 
os mandos do vehículo 
(ao frear ante un perigo, 
se bebeu, se percorre un 
10 por cento máis de dis-
tancia... eses metros po-
den ser mortais).

Cremos que este tipo 
de campañas son  ne-
cesarias para informar e 
concienciar os conduto-
res, para que sexan cons-
cientes de que o alcohol 
pode arruinar moitas vi-
das. Debería haber moitas 
máis accións sobre este 
tema. Informar e “formar” 
dos problemas derivados 
da condución con alcohol 
é unha obriga das distin-
tas Administracións e en-
tes implicados no mundo 
do tráfico. Os consellos 
sobre a importancia, por 
múltiples motivos, de 
conducir sobrio deberían 
vir dados dende a base: a 
escola e a autoescola. As 
estatísticas seguen mos-
trando datos alarmantes 
de vítimas causadas por 
condutores ebrios.

A porcentaxe de des-
coñecemento sobre a irres-
ponsabilidade de conducir 
bébedo é inasumible por 
unha sociedade que se con-
sidera desenvolvida.

Non hai seguro para os condutores bébedosNon hai seguro para os condutores bébedos

EDITORIAL
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Outro Clio á vista, o Sport Tourer
O Clio aumenta a familia cun 

novo membro, trátase do Sport 
Tourer, unha versión break do 
senlleiro modelo da casa france-
sa que posúe unha grande super-
ficie acristalada. Outra das bazas 
coas que conta este Clio é a súa 
capacidade de ser funcional e a 
súa modularidade, pois conta cun 
maleteiro de 443 dm3 extensible 
até 1380 dm3 coa banqueta 1/3-
2/3 encartada, e unha lonxitude 
de carga marca de 2,48 m, grazas 
ao asento do pasaxeiro dianteiro 
dobrado en bandexa.

Este modelo conta con: clima-
tización automática con sensor 
de toxicidade e filtro combina-
do de pole/carbono activo, ra-
dar de visión traseira, sistema de 
axuda ao prendido en costa (Hill 
Start Assist) e unha morea de 
elementos propios dun vehículo 
de maior nivel de gama. En ter-
mos de seguridade, o novo Clio 
achega: ESC, AFU, ASR, así como 
regulador/limitador de velocida-
de, de serie en todas as versións. 

Cómpre subliñar que este modelo 
tamén posuirá o Renault R-Link -a 
tablet multimedia de Renault-, que 
establece un innovador vínculo en-
tre o mundo do automóbil e a vida 
conectada. 

O Clio Sport Tourer irá asocia-
do a un eficiente propulsor de 3 
cilindros gasolina Energy TCe 90 
ou a un motor diésel Energy dCi 
90. Dicir que este último presenta 
un consumo homologado de 3,6 
litros aos 100 km, acadando un-
has cifras en termos de emisións 
de CO2 equiparables ás dun vehí-
culo híbrido: só 93 g/km. Así, ám-
bolos dous propulsores contarán 
coa tecnoloxía máis innovadora á 
hora de optimizar enerxías: o sis-
tema Stop&Start, o mecanismo de 
recuperación de enerxía na frea-
da, ESM e reixiñas dinámicas no 
frontal, que axustan de xeito au-
tomático o fluxo de aire segundo 
as necesidades de refrixeración do 
motor, mellorando así a aerodiná-
mica do vehículo. Ten un prezo que 
parte dos 12.750 euros.

Citroën oferta un seguro que 
varía segundo o que se conduza

Baixo o título de “Tanto conduces, tanto pa-
gas” chega a nova póliza de seguro de Citroën, 
unha proposta que supón un aforro de até un 
35% respecto aos outros seguros.

Mediante a súa financeira de marca e xunto 
con Axa, Citroën lanza un seguro de automóbil 
que varía o seu prezo segundo o que se con-
duza. O dito seguro vai encamiñado a clientes 
particulares que realicen menos de 20.000 km 
ao ano, deste xeito, o importe do seguro en 
cuestión iría ligado aos quilómetros realizados. 
Para isto o vehículo deberá incorporar o sis-
tema telemático eTouch, que permite realizar 
chamadas de urxencia e asistencia en caso de 
necesidade. Para facérmonos unha idea: o con-
dutor dun C4 Exclusive e-HDi 115 Airdream que 
contrate este seguro a todo risco cunha quilo-
metraxe prevista de 5.000 km, aforrará até 200 
euros anuais. Se este mesmo condutor prevé 
realizar 10.000 km nun mesmo ano, o aforro 
obtido será de 140 euros.

Barcelona xa conta co seu SmartTaxi, o taxi do futuro
Durante o Mobile World 

Congress celebrado do 25 ao 
28 de febreiro en Barcelona 
o alcalde da cidade condal 
-Xavier Trias- presentaba o 
SmartTaxi, o taxi futurista 
baseado no modelo Nissan 
NV200. O SmartTaxi foi crea-
do por SmartCities Lab, un 
clúster de empresas forma-
do por Admira, Ficosa, Intel, 
JC Decaux e Telefónica, en 
colaboración con Nissan. 
Con esta achega preténde-
se que os taxis da cidade se 
transformen en puntos de 
información e venda, conec-
tándoos co mundo dixital e 
facendo deles novos puntos 
WiFi para os usuarios.

Este taxi fará que os ta-
xistas obteñan novos ingre-
sos mediante a publicidade 
dixital amais de ofrecer aos 
usuarios a posibilidade de 

navegar a través das tablets di-
xitais colocadas na parte trasei-
ra do vehículo, convertendo en 
potenciais clientes ao resto de 
cidadáns que ven os anuncios 
en cadansúa das pantallas di-
xitais exteriores (pantallas de 
Led colocadas no teito do vehí-
culo). As vantaxes para o usua-
rio deste SmartTaxi aumentan 
xa que poderá aproveitar o tra-
xecto para consultar novas, in-
formación xeolocalizada sobre 
comercios e servizos da cida-
de, mercar produtos e servizos, 
recargar o seu teléfono móbil 
ou conectarse á rede WiFi gra-
tuíta coa que 
se dotou a 
cada vehículo 
a través do seu 
smartphone 
ou tablets di-
xitais integra-
das no coche. 

Engadir que o SmartTaxi ofre-
ce descontos no custo final do 
traxecto aos usuarios que na-
vegan activamente a través 
dos anuncios.

Subliñar que neste proxec-
to participou Nissan achegan-
do o seu modelo de taxi NV200, 
un vehículo que foi selecciona-
do polas cidades de Nova York, 
Londres e Barcelona. E que, 
precisamente, foi fabricado 
na factoría da Zona Franca de 
Barcelona, e nun futuro conta-
rá cunha versión 100% eléctri-
ca que se producirá en España 
para todo o mundo.

❱❱ Seat está de aniversario. este mes  
cumpriu os 20 anos da inauguración da 
factoría de Martorell, un fito histórico 
para a industria nacional pola súa tecno-
loxía e sistemas de traballo innovadores. 
A actividade da compañía concentrou-
se, ata entón, nas súas instalacións na 
Zona franca de Barcelona, onde naceu 
en 1950 e fabricou o seu primeiro vehí-
culo, o 1400, en 1953.

❱❱ Segundo os datos da asociación  
nacional de Vendedores de Vehículos a 
Motor (Ganvam), a actividade dos ta-
lleres reduciuse practicamente un 20% 
dende o comezo da crise económica, e a 
metade do axuste corresponde exclusiva-
mente ao pasado exercicio.

❱❱ renault-Nissan abriu un novo centro en  
Silicon Valley para mellorar en innova-
ción avanzada e desenvolvemento, tan-
to no campo da automoción como no 
das novas tecnoloxías informáticas e da 
comunicación de vangarda. O principal 
obxectivo será a especialización en con-
dución autónoma e conectividade aplica-
da ao automóbil.

BreVeS
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Un cupé convertible, 
esta sería a definición axei-
tada á hora de referírmonos 
ao novo Lancia Flavia. O ca-
tro prazas da marca italia-
na foi producido na factoría 
de Sterling Heights (EE.UU.) 
e supón a introdución no 
mercado europeo do mode-
lo Chrysler 200 Convertible. 
O Flavia pertencente ao 
segmento D posúe tracción 
dianteira e convértese en 
axeitado tanto para traxec-
tos urbanos coma para rutas 
máis complexas. No interior 
deste Lancia salienta o cadro 
de mandos con marcos cro-
mados e unha ampla panta-
lla central; un volante inédito 
revestido en pel que propón 
mandos integrados para 
controlar a radio, o cruise 

control e o teléfono con to-
tal seguridade; e os asentos 
de nova concepción con pel 
de alta calidade e con útiles 
repousacabezas activos.

En canto ao equipamen-
to deste Flavia, contará de 
serie con: tapizaría en pel 
de alta calidade, Control 
Electrónico de Estabilidade 
(ESC) e de tracción, ABS de 
última xeración, catro air-
bags (dianteiros multietapa 
e laterais), ancoraxes Isofix 
para nenos, o sistema multi-
media Uconnect® con nave-
gador por satélite e o equipo 
Hi-Fi “Boston Acoustic Sound 
System”. O Flavia leva un pro-
pulsor de gasolina de 2.4 li-
tros cun cambio automático 
de 6 velocidades e unha po-
tencia máxima de 170 cv.

Lancia Flavia, cupé e convertible
En 1956 nacía o primei-

ro Alfa Romeo Giulietta na 
súa vertente Veloce. Logo 
de case 60 anos, a marca ita-
liana aparece con outro de-
portivo Veloce que salienta 
no seu exterior grazas aos 
faros dianteiros con acaba-
do escuro, ás carcasas dos 
retrovisores exteriores con 
tratamento de titanio, aos 
tiradores das portas diantei-
ras cromadas e, como non, 
ao logo Veloce. Xa no interior 
deste Giulietta a esencia de-
portiva domínao todo, cun 
habitáculo en tons escuros, 
sublíñase a zona central do 
cadro de mandos, o túnel 
central e as aplicacións nas 
portas cun tratamento en ti-
tanio. O volante é en pel con 
moldura negra mate e cos-
turas vermellas, os asentos 

están tapizados cun novo te-
cido Competizione en dúas 
cores (negra e vermella) e 
costuras en contraste.

Como opción, este Veloce 
pódese personalizar co teito 
pintado en Gris Magnesio 
Mate ou Negro Brillo. 

O Alfa Romeo Giulietta 
Veloce atópase coas distin-
tas motorizacións da gama 
e cun amplo equipamento 
de serie que inclúe: o clima-
tizador automático bizona, 
o Alfa Sound System con re-
produtor de CD/MP3 e 6 alto-
falantes, os mandos da radio 
no volante, os elevaxanelas 
traseiros eléctricos, os faros 
antinéboa, o selector Alfa 
DNA, o diferencial autoblo-
cante electrónico Q2 e todas 
as tecnoloxías presentes no 
Giulietta.

O novo Veloce de Alfa Romeo

Lamborghini Veneno
Lamborghini, marca do 

grupo Volkswagen, desvelou 
no Salón de Xenebra o seu 
modelo máis exclusivo ata a 
data, o Veneno, o seu prezo 
sitúase en tres millóns de eu-
ros. A marca só fabricará tres 

unidades deste automóbil. 
As tres xa están vendidas. O 
Veneno monta un propulsor 
de 6.5 litros, asociado a unha 
transmisión de 7 velocida-
des e combina 5 modos dis-
tintos de condución. O chasis 

monocasco foi fabricado inte-
gramente en fibra de carbono.

O motor desenvolve unha 
potencia de 750 cabalos e per-
mite ao súper-deportivo al-
canzar unha velocidade punta 
de 355 km/h, así como acelerar 

de 0 a 100 km/h en só 2,8 se-
gundos. Este Lamborghini 
conta con tracción permanen-
te integral ás catro rodas e ten 
un peso de 1.450 quilos co que 
a relación entre peso e poten-
cia sitúase en 1,93 kg/cv.
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Lancia Ypsilon: Elefantino ou S Momodesign

Éxito de Renault no 
Classic Auto Madrid

O 22 de febreiro daba co-
mezo o Classic Auto Madrid, 
o IV Salón Internacional do 
Vehículo Clásico. Neste en-
contro quixo estar Renault, 
que festexaba o 60 aniversa-
rio da súa presencia indus-
trial en España, e até alí levou 
a marca francesa varios mo-
delos orixinais de algúns dos 
máis senlleiros vehículos da 
historia made in Spain. Entre 
eles o primeiro 4/4 que saíu 
da cadea de montaxe da fac-
toría de Valladolid alá polo 
1953, dicir que os automó-
biles en cuestión eran ache-
gados pola propia Renault 
e por 12 Clubs de Clásicos 
Renault españois.

Na mañá do sábado 23 
levábase a cabo unha con-
centración masiva de clási-
cos da marca de toda España 
no Ifema, á que responde-
ron máis de 300 propieta-
rios de vehículos clásicos 
Renault (todos con máis de 
25 anos de antigüidade): R8, 
R5, varios Dauphine, Ondine, 
Gordini ou todo un elenco 
de Alpine nas súas distintas 
versións.

Por último, salientar a 
presenza do modelo 4/4 
-con 60 anos de historia no 
noso país- que na xornada 
do domingo protagonizou 
un desfile polas rúas máis 
emblemáticas da capital 
madrileña: praza de Colón, 
Cibeles ou a Porta de Alcalá...

Feito para a mocidade que se 
move por unha contorna urbana, 
o novo Lancia Ypsilon aumenta a 
familia cun motor Turbo TwinAir 
de 80 cv de metano e gasolina, e 
dúas series especiais: Elefantino 
-a opción máis accesible- e a ex-
clusiva S Momodesign. 

A versión S Momodesign des-
te Ypsilon ten 5 portas e pode ser 
personalizado ao gusto de cada-
quén elixindo entre cinco carro-
zarías de dúas cores: todas con 
Negro Mate no portón, o teito 
e os retrovisores exteriores que 
combinan á per-
fección co 
res-

to en Branco Neve, Negro Volcán, 
Vermello Arxila, Gris Pedra ou 
Azul Zafiro. O novo parachoques 
traseiro vén con elementos cro-
mados, os tiradores das portas 
na cor da carrozaría e o emble-
ma “Momodesign” en cor branca 
sobre o montante central e nas la-
mias de aliaxe de 15” negras. Todo 
neste vehículo é deportivo, ta-
mén o interior: habitáculo de cor 
escura, a xogo co negro do teci-
do tecnolóxico “Sail” con costuras 
grises para os paneis das portas, 
o cadro de mandos e os asentos 

específicos co emblema 
“Momodesign” 
impreso por 

electrosol-
d a d u r a , 
e o coi-
ro negro 
que re-
cobre o 

vo l a n te 
e o capu-
chón do 

cambio. O novo S Momodesign 
pode equiparse cos motores: 1.2 
Fire EVO II de 69 cv, 1.2 Fire EVO 
II GLP de 69 cv, 0.9 TwinAir de 85 
cv (combinado con cambios me-
cánicos ou secuenciais robotiza-
dos) e o turbodiésel 1.3 MultiJet 
II de 95 cv.

En canto á serie Elefantino, 
este Lancia Ypsilon conta con 
elegantes cores de carrozaría: o 
Turquesa, o Beixe Area, o Branco 
Neve, o Gris Pedra e o inédito bi-
color Turquesa/ Negro Volcán. 
Do interior salientamos o vo-
lante en pel, os acabados cro-
mados do cadro de mandos e 
os asentos en tecido negro con 
costuras turquesas ou fucsias. 
Dispoñible con todas as moto-
rizacións combinadas con cam-
bios manuais, os contidos de 
serie inclúen: mando a distancia 
para abrir as portas, cambio e 
volante en pel, as rodas de acei-
ro de 15”, ABS + EBD, ESP con 
ASR e Hill Holder...

Chega o novo Alfa Romeo 
Mito SBK (Superbike) Limited 
Edition, un modelo inspirado no 
Quadrifoglio Verde que ten no seu 
haber faldóns laterais, spoiler tra-
seiro, lamias de aliaxe de 18” de ti-
tanio que subliñan a cor vermella 
das pinzas de freo Brembo, o sis-
tema de suspensións activas “Alfa 
Active Suspension”, pedais depor-
tivos de aluminio, cruise control, 
climatizador bizona e o sistema 
Blue&Me. Este Mito -presentado 
no Salón de Xenebra- forma par-
te dunha edición limitada e nu-
merada e vén con dúas cores de 
carrozaría (negro e vermello Alfa) 
combinables con tres cores para 
o teito (negro, vermello Alfa e o 

novo branco Cristal). Xa no inte-
rior a esencia deportiva segue pre-
sente como o amosan os asentos 
Sabelt con respaldo de fibra de car-
bono envolvente con tecnoloxía 
RTM (Resin Transfer Moulding), o 
tecido central de Alcántara®, cos-
turas vermellas, revestimento en 
pel do cambio e do volante, a mol-
dura central do cadro de mandos 
coa placa “SBK Limited Edition” 
coa numeración de serie de 1 a 
200. En canto a motor, esta sen-
lleira versión Mito SBK conta cun 
1.4 MultiAir Turbo de 170 cv que 
posúe un abraiante nivel tanto de 
emisións (139 g/km de CO2) coma 
de consumo (4,8 l/100 km en ciclo 
extraurbano).

Outra estrea que Alfa Romeo 
quixo levar a Xenebra foi o Mito SBK 
Serie Especial, un modelo dispoñi-
ble con todos os motores da gama 
(agás o gasolina 1.4 de 70 cv ou o 
de 170 cv). É preciso salientar varios 
dos elementos que definen a esta 
versión: as pinas de aliaxe de tita-
nio de 17”, o spoiler e o terminal cro-
mado, as tapas dos retrovisores na 
cor do teito, o marco negro para os 
antinéboas e o novo logo “SBK” de 
titanio situado na zona traseira do 
vehículo. Este Mito conta con 4 co-
res de carrozaría (Negro, Vermello 
Alfa, Azul Tornado e Espiño Albar) 
que se combinan con tres cores 
para o teito (negro, vermello Alfa 
e branco Cristal).
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Maserati presenta o seu deportivo para catro pasaxeiros
O Salón do Automóbil 
de Xenebra tamén 
acolleu a estrea mun-

dial do GranTurismo MC 
Stradale de catro prazas da so-
branceira marca Maserati, per-
tencente a Fiat.

A firma italiana de de-
portivos de luxo creou este 

modelo inspirándose na 
versión de competición que 
participa no Trofeo Maserati, 
salientan deste nova achega 
italiana o capó en carbono, a 
grande toma de aire central, 
os dous extractores traseiros 
e unhas novas lamias de ali-
axe de 20 polgadas. En canto 

á seguridade neste Maserati, 
estará garantida polos dis-
cos de freo carbocerámicos 
Brembo.

O motor deste GranTurismo 
MC Stradale é un V8 aspira-
do de 4,7 litros e 460 caba-
los que xa se empregou no 
GranTurismo Sport. O dito 

propulsor vai asociado a un 
cambio manual robotizado 
MC Race Shift de 6 velocid-
ades que fai posible chegar 
a unha velocidade máxi-
ma de 303 km/h (aínda que, 
por suposto, esta velocidade 
non se poida comprobar en 
estrada).

Novas

Golf GTI, agora con dúas potencias
Foi durante o Salón 
Internacional do 
Automóbil de 

Xenebra cando Volkswagen 
aproveitou para desvelar a 
feitura do seu novo Golf GTI, 
por primeira vez con dous 
niveis de potencia: están-
dar de 220 cv ou con Pack 
Performance de 230 cv con 
bloqueo de diferencial elec-
trónico no eixo dianteiro.

Este Golf leva asocia-
do un motor turbo de ga-
solina con inxección directa 
(TSI), 4 cilindros e 220 cv 
ou a xa citada versión con 
Pack Performance de 230 
cv. Cómpre dicir que o novo 
GTI acada unha velocidade 
máxima de 246 km/h, men-
tres que o GTI con Pack 
Performance chega aos 100 
km/h en 6,4 segundos e a 

súa velocidade máxima é de 
250 km/h. Asemade, as dúas 
versións deste Golf equipan 
o sistema Start&Stop e unha 
caixa de cambios de seis ve-
locidades. Tamén ámbalas 
dúas versións cumpren coa 
normativa de emisións EU-6 
acadando os mesmos baixos 
niveis de consumo de com-
bustible de 6 l/100 km (CO2: 
139 g/km); ou sexa que este 
modelo aforra un 18% máis 
de combustible que o seu 
predecesor, segundo datos 
do fabricanete.

En canto a equipamento, 
Volkswagen dotou a este Golf 
de: pinzas de freo pintadas en 
vermello, dous tubos de esca-
pe cromados, suspensión de-
portiva, lamias GTI “Brooklyn” 
de 17 polgadas,  pneumáti-
cos 225/45, estribos laterais 

especiais, difusor, faros tra-
seiros Led tintados (incluíndo 
iluminación Led para a ma-
trícula), asentos deportivos 
en estilo “Clark”, superficie 
do teito en negro, ilumina-
ción ambiental vermella, vo-
lante deportivo, pomo do 
cambio de marchas e cadro 
de instrumentos GTI, franxas 
decorativas especiais e pe-
dais e repousapés en aceiro 
inoxidable.

A chegada do novo 
Volkswagen Golf GTI está 
prevista para maio deste ano.

Apoloxía do 
vehículo eléctrico

O pasado febreiro o 
Circuit de Catalunya 
acollía -coincidindo 

cos F1 Test Days- a presen-
tación do vehículo eléctrico 
Volar-e. No acto amosouse ao 
Volar-e, un automóbil froito da 
colaboración entre Enxeñaría 
global Applus+ IDIADA e 
aproveitouse a xuntanza para 
facer apoloxía e promover aos 
vehículos eléctricos.

No encontro chegouse á 
conclusión de que é preciso 
superar os prexuízos que ro-
dean ao coche eléctrico. Pois 
é primordial que estes vehí-
culos sexan aceptados polos 
consumidores e sexa tamén 
demostrado que son quen 
de cumprir con éxito todas 
as expectativas postas neles. 
Como dato esclarecedor dicir 
que en España un 61% dos 
enquisados sobre o vehículo 
eléctrico o consideran nalgún 
grao como achegado e fami-
liar, fronte a un 38% que afir-
ma estar pouco familiarizado 
con este tipo de vehículo.



Citroën crea o primeiro híbrido de 
gasolina e aire comprimido

Foi no Salón de Xenebra 
onde Citroën quixo expor ao seu 
prototipo do C3 VTi 82 de gaso-
lina cun motor híbrido aire/ga-
solina levado a cabo polo Grupo 
PSA Peugeot Citroën, Faurecia 
e Bosch durante dous anos co 
maior segredo, pois estamos 
perante o primeiro propulsor 
deste tipo (híbrido de gasoli-
na e aire comprimido). Así, con 
esta cadea de tracción combína-
se unha enerxía tan limpa como 
o aire coa gasolina, acadando 
un 45% de redución en canto a 
consumo e emisións conducindo 
en cidade. Traducido a cifras: este 
modelo consome menos de 2,9 
l/100 km en ciclo mixto e emite 
69 g/km de CO2, o que supón un 
terzo menos que un motor ga-
solina equivalente. E como fun-
ciona a cadea de tracción Hybrid 
Air? Pois combina unha motori-
zación térmica de gasolina cun 

dispositivo que amorea aire 
comprimido e -ao contrario que 
noutros modelos híbridos- non 
hai unha batería eléctrica adicio-
nal que supoña unha diminución 
da habitabilidade, polo que o au-
tomóbil non ve reducido o seu 
espazo.

En resumo, o Hybrid Air cons-
ta de: un motor de gasolina, o 
almacenamento de aire com-
primido, un conxunto bomba-
motor hidráulico e un cambio 
automático con tren epicicloidal. 
Asemade, un sistema de xestión 
intelixente permite alternar efi-
cientemente os seus tres xeitos 
de funcionamento (só aire -con 
cero emisións de CO2-, modo ga-
solina e modo combinado) en 
perfecta harmonía coas necesi-
dades do condutor. Engadir que, 
como en calquera vehículo híbri-
do, recupera enerxía nas freadas 
e na desaceleración. 

A xeito de curiosidade, sina-
lar que non é a primeira vez que 
Citroën asocia o aire coa tecno-
loxía hidráulica, pois xa en 1955 
-co DS (ou Tiburón)- os franceses 
asociaron o aire a baixa presión e 
a hidráulica de alta presión.

Agasallos Michelin 
nesta Semana Santa

Será do 1 ao 31 deste mes 
de marzo cando Michelin -co 
gallo de festexar a Semana 
Santa- amose a súa nova pro-
moción de cara a promover 
a compra de pneumáticos 
en lamia de 17 polgadas, ou 
superiores, agasallando ex-
periencias da man da marca 
Smartbox. E como se partici-
pa? Haberá que acudir a cal-
quera dos 2.500 talleres de 
España e Andorra que for-
men parte desta promoción 
que leva por nome “Goza ao 
volante coa máxima seguri-
dade” e por suposto mercar 
pneumáticos Michelin.

Así, ao adquirir dous 
pneumáticos Michelin, 

o cliente recibirá de bal-
de unha caixa agasallo 
Smartbox “Un día entre 
dous”, valorada en 30 euros, 
coa que poderá elixir entre 
máis de 500 experiencias 
de: gastronomía, benestar 
e aventura para gozar entre 
dúas persoas. No caso de fa-
cerse con catro pneumáti-
cos, o cliente recibiría unha 
caixa agasallo Smartbox 
“Experiencia para todos pre-
mium”, cun valor estimado 
de 60 euros, que achega un 
abano de 830 experiencias 
para dúas persoas (escapa-
das nun hotel de montaña, 
ceas únicas ou sesións de 
talasoterapia).
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Lexus vén de idear un ex-
clusivo sistema de climatiza-
ción aplicado ao seu modelo 
LS, falamos do Lexus Climate 
Concierge. O dito mecanismo 
achega de xeito automático a 
calefacción do asento, os siste-
mas de refrixeración e a cale-
facción do volante. Emporiso o 
dispositivo, 100% personaliza-
ble, permite unha óptima con-
figuración do interior xa que 
monitoriza mediante 13 senso-
res térmicos administrados por 
unha ECU central e situados 

por todo o habitáculo, incluí-
do o volante, a temperatura 
de cadansúa praza para que ca-
danseu ocupante elixa a tem-
peratura que prefira e o faga 
decontado. Así: unha vez aca-
dada unha temperatura con-
fortable dentro do habitáculo, 
o sistema calefactor do asen-
to vai reducindo de maneira 
automática a súa intensidade 
mentres que a  calefacción cen-
tral do habitáculo vai gañando 
eficiencia para evitar consu-
mos enerxéticos innecesarios 

acadando na metade de tempo 
a temperatura obxectiva.

Este climatizador conta 
cun sistema de infravermellos 
instalado no teito, que mide a 
temperatura corporal dos ocu-
pantes traseiros co gallo de ava-
liar a súa comodidade térmica 
específica e realizar axustes a 
medida arrefriando ou quen-
tando o ambiente.

Cómpre engadir que este 
mecanismo de control climático 
tamén achega o sistema Nanoe® 
de tecnoloxía de serie, estamos 

perante unha tecnoloxía de pu-
rificación do aire que funciona 
automaticamente cando o aire 
acondicionado está aceso. Libera 
partículas de ións cargados ne-
gativamente cun tamaño de 20 a 
50 Nm envoltos en moléculas de 
auga. Dicir que esta tecnoloxía 
de Nanoe ten un triplo efecto: 
purificación e humidificación 
do aire e tamén eliminación de 
cheiros. Asemade, permite des-
odorizar os asentos do vehículo 
e o teito para crear un ambiente 
no habitáculo limpo.

Lexus Climate Concierge, o climatizador intelixente



Fiat 500L Trekking, 
feito para a 
aventura 

Aqueles que gusten do aire 
libre e das actividades de lecer 
e deportivas levadas a cabo a 
ceo descuberto están de en 
hora boa, pois chega o Fiat 500L 
Trekking, un vehículo con fei-
tura de todoterreo e moito es-
pazo. Este modelo conta cunha 
chea de elementos de serie, en-
tre eles: parachoques específi-
cos con defensa de protección, 
aliñación elevada, lamias de 
aliaxe de 17” diamantadas con 
pneumáticos M+S “snowflake”, 
pasos de roda bruñidos con 
efecto “stone”, tiradores sati-
nados, molduras laterais de 
aceiro cepillado, asentos e ta-
pizarías cun novo tecido técni-
co con aplicacións en “ecopel” e 
7 cores de carrozaría a elixir. En 
canto ás motorizacións, o novo 
Fiat 500L Trekking virá cos pro-
pulsores 1.4 16v de 95 cv, 0.9 
TwinAir Turbo de 105 cv e os 
turbodiésel 1.6 MultiJet II de 
105 cv e 1.3 MultiJet II de 85 cv 
(tamén con cambio Dualogic).

Un aspecto que cómpre su-
bliñar deste Fiat é que conta 
co mecanismo Traction+, o in-
novador sistema de control da 
tracción que incrementa a mo-
tricidade do vehículo sobre su-
perficies complicadas. Engadir 
que este Traction+ emprega o 

hardware avanzado presente nos 
vehículos provistos de ESC, pero 
non como unha sinxela función 
engadida ao devandito sistema. 
Ademais, o dispositivo actívase 
cunha tecla específica no cadro 
de mandos e o seu funciona-
mento é posible até a 30 km/h.

Por último sinalar que a nova 
versión Trekking conta cunha 
longa listaxe de contidos de 
serie e opcionais, entre eles: 
o Hi-Fi Audio System Beats de 
520W, o kit Lavazza 500 Espresso 
Experience e o sistema ‘City 
Brake Control’.
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Novo Skoda 
Octavia Combi

O novo Skoda Octavia 
Combi non só é considera-
blemente máis grande co 
seu predecesor, se non que 
marca novos rexistros en can-
to a espazo. Comparado coa 
xeración anterior, o volume 
do maleteiro medra 5 litros, 
20 máis que na berlina. Cos 
asentos traseiros abatidos, o 
volume de carga do Combi 
crece ata os 1.740 litros (an-
teriormente 1.655). Moitos 
detalles “Simply Clever” ac-
túan aquí, como o dobre 
solo do maleteiro, que pode 
axustarse por primeira vez 
na historia. O Octavia Combi 
incorpora as últimas tecno-
loxías. Respecto á segurida-
de, hai numerosos sistemas 
electrónicos de asistencia, 
así como relacionados co 
confort, o infoentretemento 
e os sistemas de navegación.

Os novos motores son 
ata un 17% máis eficien-
tes en consumo cos seus 
predecesores. A gama de 
propulsores comprende 4 
de gasolina e 4 diésel, in-
cluíndo a eficiente versión 
GreenLine, que emite unica-
mente 87 gr de CO2 por qui-
lómetro. O Combi 4x4 conta 
con 3 motores e incorpora a 
quinta xeración de embra-
gue Haldex á súa tracción 
integral.

Uniroyal, pneumáticos perfectos para a chuvia
Continental ten no seu 

haber dende 1979 ao inven-
tor do pneumático de chuvia: 
Uniroyal. Emporiso, Uniroyal 

dentro da gama de pneumáti-
cos de verán posúe dous tipos, 
o RainExpert e o RainSport 2. 
Para distancias de freada moi 
curtas o axeitado é o Uniroyal 
RainExpert, un pneumático en-
camiñado a vehículos compac-
tos do segmento medio que 
se ofrece en máis de 83 medi-
das distintas. Indo ao miolo: o 
deseño do debuxo da banda 
de rodaxe deste pneumático 
está pensado para desalox-
ar de auga da estrada e xunto 
aos sucos laterais, achega unha 
máxima protección para evitar 

o aquaplaning. O amarre en 
superficies molladas acádase 
grazas a unhas finas laminiñas 
no deseño do debuxo e os ta-
cos da banda de rodaxe ax-
udan a acurtar as distancias 
de freada, mentres que os ta-
cos situados nos ombreiros do 
pneumático son os encargados 
de dar unha resposta precisa 
aos movementos da dirección.

Dentro da súa gama, 
Uniroyal achega un pneumático 
de chuvia de altas prestacións: 
o Uniroyal RainSport 2. 
Un pneumático deportivo 

caracterizado por un excelente 
amarre en estradas molladas e 
que conta cun deseño en forma 
de frecha da banda de rodaxe 
de cara ao desaloxo da auga e 
a protección fronte ao aqua-
planing. As baixas distancias de 
freada están aseguradas grazas 
ao composto de goma e os ro-
bustos tacos nos ombreiros do 
RainSport 2 garanten un bo 
manexo. O Uniroyal RainSport 
2 fabrícase en 65 medidas dif-
erentes e foi creado para de-
portivos e berlinas de altas 
prestacións.

Mini John Cooper Works Countryman ALL4 
Dakar Winner 2013, edición limitada

O triunfo no Rali Dacar 
2013 foi a escusa perfecta 
para que MINI creara unha 
edición limitada (só once 
unidades) do coche gaña-
dor, trátase do Mini John 
Cooper Works Countryman 
ALL4 Dakar Winner 2013. 
Estamos perante un depor-
tivo parcialmente acabado 
a man e cun equipamento 
baseado no gañador Mini 
ALL4 Racing pilotado por 
Stéphane Peterhansel e Jean-
Paul Cottret. Este Mini é o pri-
meiro modelo que combina 
a tecnoloxía de competición 

automobilística do motor 
e do chasis, co sistema de 
tracción total das carreiras 
de rali. O Mini John Cooper 
Works Countryman ten unha 
potencia de 218 cv e un mo-
tor turbo de catro cilindros e 
chega nunha cor negra mate 
incluíndo trazos de deseño 
exterior e interior de cor ver-
de brillante, unhas franxas 
deportivas sobre o capó (nas 
que aparece o logotipo do 
Rali Dacar) e a sinatura do 
piloto gañador Peterhansel. 
En ámbalas portas aparece o 
número 302 co que correu o 

coche gañador, así como os 
nomes do dúo vitorioso. Xa 
no interior salientan as costu-
ras de contrastante cor verde 
no fol da panca de cambios 
e nas alfombriñas, así como 
o logotipo do gañador bor-
dado nos repousacabezas. 
Engadir que no listón que se 
atopa enriba do portaluvas 
aparece o emblema da edi-
ción limitada coa numeración 
correlativa.

A dita edición limitada 
deste MINI venderase de xei-
to exclusivo en Francia, a pa-
tria de Stéphane Peterhansel.
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Citroën Technospace, tecnoloxía e comodidade a bordo
Logo de amosar o ex-
terior do Technospace, 
Citroën quere desve-

lar o interior deste concept, un 
monovolume que quere ollar 
cara a esencia deste tipo de 
vehículos: espazo, luz e visibi-
lidade. Inspirado nun loft, este 
Technospace é un adianto do 
futuro monovolume de tama-
ño compacto (feito en Vigo) 
que chegará ao mercado no 
segundo semestre de 2013. 

O Citroën Technospace que-
re definirse polo seu deseño, con 
proporcións inéditas e voladizos 
curtos que achegan un novo 

estilo. Para isto preséntase nun 
ton inédito -o Nuance Anisée- 
cuxo efecto satinado reforza as 
súas liñas dinámicas e fluídas.

Emporiso, a vida a bordo 
deste Citroën convértese nun in-
tre de repouso grazas aos asen-
tos con masaxe dianteiros, un 
asento Relax para o acompañan-
te con extensión de confort para 
as pernas e, para todos, un re-
pousacabezas Relax para termar 
da caluga. Asemade, a súa nova 
interface de condución conta 
coa axuda dun tablet, estando 
o cadro de mandos estruturado 
ao redor de dúas pantallas: un 

tablet táctil de 7” e unha pan-
talla de 12” HD panorámica. O 
tablet táctil de 7” (asociado a 7 
pulsadores sensitivos) permite 
manexar as funcións do vehícu-
lo: climatización, navegación, au-
dio. Pola súa banda, a pantalla 
de 12” HD panorámica permite 
amosar datos esenciais de con-
dución e é configurable en todo 
intre polo condutor. Para estar 
sempre conectados, o Citroën 
Technospace permite acceder a 
un portal de aplicacións conec-
tadas, Citroën Multicity Connect,  
manexado desde a pantalla tác-
til de 7”.

Infiniti Q50,  
gasolina ou híbrido

A berlina Q50 que substituirá 
ao Q37 da marca de luxo Infiniti 
-pertencente a Nissan- foi exhibi-
da no pasado Salón de Xenebra. 
O Infiniti Q50 trae consigo unha 
chea de novidades tecnolóxicas 
e a opción de se personalizar ao 
gusto do cliente. O Q50 chegará 
con dúas motorizacións a elixir: 
unha de gasolina e outra hídri-
da. A primeira delas, de 3.7 li-
tros, desenvolve unha potencia 
de 328 cabalos e está asociada a 
unha caixa de cambios automá-
tica CVTS, mentres que a opción 
híbrida incorpora unha mecáni-
ca de 3.5 litros en combinación 
cun motor eléctrico, que xeran 
conxuntamente 360 cabalos. 
Dicir que a caixa de cambios é 
automática CVTS e que o vehícu-
lo se ofrece de serie con tracción 
traseira, aínda que opcionalmen-
te pode contar con todas as ro-
das motrices.

Volkswagen amosa o seu novo Golf Variant
Un novo Golf -o 
Variant- presentouse 
en Xenebra. Ata alí le-

vou Volkswagen o seu mode-
lo TDI BlueMotion de 110 cv 
e cambio manual de 6 veloci-
dades, que dá acubillo a cin-
co pasaxeiros con 605 litros de 
equipaxe e cun consumo (3,3 
l/100 km) e emisións de CO2 (87 
g/km) ben reducidos. Engadir 
que tamén en Xenebra se es-
treou o Golf Variant 4MOTION 
con tracción total, o cal estará 

dispoñible con tecnoloxía TDI 
en dous niveis de potencia (105 
e 150 cv). A esta familia de mo-
tores para o Variant, Volkswagen 
sumará nun futuro o ecolóxico 
motor TGI BlueMotion con pro-
pulsión por gas natural (CNG).

O Golf Variant chegará este 
verán aos concesionarios e se 
ofrecerá nas gamas de equi-
pamento Edition, Advance e 
Sport co sistema Start&Stop, 
modo de recuperación da 
enerxía e freo anti colisións 

múltiples. Do equipamento 
básico de serie salientamos: 
indicador de temperatura ex-
terior, aplicacións cromadas 
nas entradas de aire no inte-
rior, Sistema Electrónico de 
Estabilidade (ESC), aire acon-
dicionado climatic, ECO-HMI 
(indicacións de consumo na 
pantalla multifunción), freo 
de estacionamento eléctri-
co con función Auto-Hold, 
Sistema de control da pre-
sión dos pneumáticos 

(RKA), dirección asistida 

electromecánica e pantalla 
táctil TFT de 5 polgadas.

Hai que mencionar os 7 
motores sobrealimentados de 
inxección directa que se pode-
rán elixir para este Golf Variant 
cun cambio manual de cinco 
ou seis velocidades ou mesmo 
un de dobre embrague DSG. 
Así, os propulsores Otto de 
gasolina (TSI da serie EA211) 
achegan potencias de 105 cv, 
122 ou 140 cv. En canto aos 
diésel (TDI da serie EA288), as 
potencias irán dende os 105, 
até os 110 ou os 150 cv.
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GR-HEV, o pick-up  
todoterreo híbrido  
de Mitsubishi

En 1966 Mitsubishi introducía-
se no eido da mobilidade eléc-
trica e a día de hoxe a marca 
xaponesa segue adiante coa 

súa aposta a prol do medio ambiente. 
Así o demostran os dous concept cars 
que se presentaron por primeira vez no 
Salón de Xenebra 2013, xunto ao novo 
Outlander PHEV con especificacións eu-
ropeas. Emporiso, Mitsubishi apuntou 
alto e creou o concept car GR-HEV, a tec-
noloxía híbrida (HEV) aplicada por pri-
meira vez a un Mitsubishi pick-up dunha 
tonelada cun motor Clean Diésel de 2,5 
litros e un propulsor eléctrico montado 
diante, ámbolos dous axustados a unha 
caixa de cambios automática e todo con-
trolado por un sistema operativo electró-
nico así como un conxunto de baterías 
localizado e protexido dentro da estru-
tura do vehículo, con proteccións adi-
cionais mediante barras anti intrusión e 
cun obxectivo de emisións de CO2 por 
debaixo de 149 g/km. Esta combinación 
tamén pode achegar alimentación pura-
mente eléctrica a demanda mediante un 
enchufe AC (100v-240 V), para substituír 
o xerador ou permitir o uso dun cabres-
tante de 100V, por exemplo, así como a 
posibilidade de conducir unha pequena 
distancia de xeito 100% eléctrico.

O Concept GR-HEV tamén empre-
ga a tecnoloxía 4WD permanente de 
Mitsubishi, que se caracteriza polo sis-
tema Super All Wheel Control (S-AWC) 
integrado cos controis dinámicos do ve-
hículo, para achegar unha elevada es-
tabilidade, control de tracción e altas 
prestacións en todas as condicións da 
estrada.

Nissan Note,  
un segmento B mellorado 
Descubrindo a feitura do seu 

novo modelo no Salón do 
Automóbil de Xenebra (7-17 
de marzo), o Nissan Note pre-
sentábase no encontro suízo 

como a nova aposta polo segmen-
to B, un apartado ao que pertencen 
os compactos pequenos ou subcom-
pactos, neste caso estariamos a falar 
dunha especie de “minimonovolume”. 
Fabricado en Europa, este Nissan leva 
aos concesionarios as distintivas li-
ñas do concept car Invitation xunto 
a unha tecnoloxía de primeira clase 
e un aspecto máis práctico. O Note 
establece novos estándares de tecno-
loxía no segmento B con avanzados 
equipamentos como o sistema de cá-
mara de visión de 3600 ou o escudo 
de seguridade Safety Shield.

Dicir que o Nissan Note será posto 
no mercado europeo a partir do vin-
deiro outono.

Volkswagen e-Co-Motion,  
a furgoneta de  
reparto ecolóxica

Ata o Salón de Xenebra levou VW 
o seu novo concept e-Co-Motion, 
unha furgoneta de reparto urba-

na de cero emisións. Así, cunha carga útil 
de 800 quilos -e as citadas cero emisións 
grazas ao seu sistema de propulsión eléc-
trico- o e-Co-Motion foi deseñado como 
un vehículo eléctrico e como tal achega 
numerosas vantaxes: unha boa marxe de 
manobra, boa visibilidade, características 
a prol do proceso de carga e unha gran er-
gonomía dos asentos cun acceso, saída e 
mobilidade interior ben doados.

En canto ao interior, este Volkswagen 
e-Co-Motion posúe un espazo amplo ma-
lia ter unha lonxitude de só 4,55 metros 
(ancho: 1,90 m; alto: 1,96 m), o prototipo 
achega unha capacidade de carga máxi-
ma de 4,6 m3 e uns 800 kg de carga útil. 
Estas medidas foron posibles grazas a unha 
boa adecuación da carrozaría do vehículo, 
cunha zona de condución máis baixa (que 
contén a unidade de tracción, a batería e a 
caixa de cambios baixo o chan) e unha es-
trutura máis alta encamiñada ás tarefas de 
entrega. Sendo esta combinación axeitada 
de cara ao aproveitamento máximo do es-
pazo, facendo que se poidan concibir todo 
tipo de versións de carrozaría e solucións 
para o cliente (unha cabina para o condu-
tor no frontal dunha plataforma de carga, 
como no prototipo, ou como transporte 
para pasaxeiros, plataforma baixa ou mes-
mo remolque refrixerado, todo segundo as 
necesidades de cada cliente).
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o opel mokka é o debut do 
fabricante alemán no segmento 
que arestora está máis de moda 
no noso país: o dos SuV, crosso-
ver ou todoterreo. o mokka vén 
facerlle a dura competencia ao 
Nissan Juke e ten todas as bazas 
para triunfar aquí, xa que está 
moi ben deseñado cunha calidade 
moi aceptable e uns prezos moi 
competitivos. desde o primeiro 
intre abraiounos pola súa feitura 
robusta e atlética. e unha vez 
dentro, seguiunos a abraiar pola 
sensación de seguridade que 
tivemos ao volante durante toda 
a proba. dicir que xa hai máis 
de 60.000 unidades vendidas en 
europa, delas, unhas 1.500 en 
españa.

■ LuíS RIVERO dE AGuILAR| TexTo

■ MARíA fdEZ. ZAnCA | FoTos

Pois, abofé, que este tipo de vehí-
culos están de moda! Serven para 
circular pola cidade sen problemas, 
saen á estrada tranquilamente e po-
den pasar o día no campo cun com-
portamento extraordinario. É certo 
que non son como os clásicos to-
doterreos (nin tampouco fai falla) 
pero poden trotar sen complexos 
por camiños de terra, cousa que ou-
tros vehículos non poden facer. Este 
Opel é máis pequeno que o Nissan 
Qashqai e un pouco máis grande 
que o Juke. Vén competir con outros 
moi semellantes en tamaño, como 
o Skoda Yeti, o Peugeot 2008 ou o 
Mitsubishi AX... A batalla amósase 
moi interesante.

Dende o exterior chama a aten-
ción o seu deseño con aspecto mus-
culoso e silueta deportiva. O frontal 
-cunha grella moi marcada- é Opel, e 
ten un protector dianteiro que lle dá 
un aquel de campo. O coche é alto e 
con bo acceso ao posto de conduci-
ón. Unha vez dentro comprobamos 
a calidade dos materiais, tanto no ca-
dro de mandos, coma nos tapizados 
dos asentos. Ten moi boa visibilidade 
e a sensación de dominio da estrada 
é total. Diante van dous pasaxeiros 
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Un SUV engaiolador
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cómodos, aínda que un pou-
co xuntos, e detrás hai espazo 
para que dous vaian relaxados e 
con espazo abondo para as per-
nas. Non importa se son altos, xa 
que o teito é bastante elevado. 
Se metemos un terceiro pasaxei-
ro, a cousa complícase un pouco 
máis... irán un pouco apertados.

Ten espazo abondo para 
gardar os obxectos persoais, 
cun portaluvas dobre no cadro 
de mandos, bolsas nas portas 
dianteiras e traseiras, un com-
partimento no túnel da consola 
central e dobre chan no male-
teiro. A capacidade de carga 
pódese ampliar coa segunda 
xeración do sistema de trans-
porte de bicicletas FlexFix. Este 
novo sistema opcional está inte-
grado no parachoques traseiro 
do vehículo, polo que sempre o 
levaremos connosco. Pode por-
tar unha bicicleta de até 30 qui-
los de peso, aínda que grazas a 
un adaptador de fixación pode-
ranse engadir até dúas bicicle-
tas máis.

O Opel Mokka mide 4,27 me-
tros de longo e 2,038 metros de 
ancho e ten un maleteiro non 
moi grande (pero abondo) de 
356 litros. Cos asentos trasei-
ros encartados -e ata o respal-
do dos asentos dianteiros- ten 
unha capacidade de 785 litros. 
Cos asentos dobrados e ata o 

teito, a capacidade é de 1.372 
litros, o que o fai moi práctico 
cando hai que cargar obxectos 
voluminosos.

A dirección é de asistencia 
eléctrica, moi precisa e agrada-
ble de manexar. Engadir que a 
sensación é sempre de amarre e 
estabilidade, con mínimo abalo. 
O tento do cambio á hora de in-
tercambiar marchas é bo e silan-
deiro. Pola súa banda, o motor 
ten un excelente comportamen-
to, aínda que en diésel é un pou-
co ruidoso.

Á parte da tracción diantei-
ra, o novo Opel Mokka pódese 
equipar con tracción total ás 
catro rodas. A tecnoloxía AWD 
mellora a estabilidade e o amar-
re do noso SUV. Cando o firme 
da estrada está seco, as rodas 
dianteiras propulsan ao vehícu-
lo, o que significa que o consu-
mo se mantén baixo. Segundo 
as condicións da estrada a dis-
tribución do par varía dun 100% 
ás rodas dianteiras até un máxi-
mo do 50% a cada un dos eixos. 
Cando é preciso, o repartidor 
electrónico de par trasládao de 
xeito automático e impercepti-
ble ás rodas traseiras. O sistema 
actívase automaticamente nu-
nha fracción de segundo axiña 
que se detecta que unha roda 
patina por unha perda de 
tracción. O dispositivo tamén 

recoñece cando a tracción to-
tal non é necesaria. Emporiso, 
o mecanismo AWD completo 
só pesa 65 quilos, de maneira 
que o coche segue sendo efi-
ciente e respectuoso co medio 
ambiente.

Entre os sistemas que 
axudan á condución salien-
ta o Sistema de Iluminación 
Adaptativa AFL+ de Opel, que 
está baseado na terceira xera-
ción de faros Bixenon. Adapta a 
súa intensidade e alcance para 
acadar a mellor iluminación po-
sible en tráfico urbano, en es-
tradas e autoestradas. Entre 
as súas funcións inclúense: a 
luz de tempo adverso, aumen-
to de luz longa, luz estática de 
xiro, luz dinámica de curva, lu-
ces de condución diúrna Led e 

asistente de luz longa. Esta úl-
tima función conecta as luces 
longas automaticamente de 
xeito que o tráfico que circula 
diante ou en sentido contrario 
non sexa cegado. Tamén salien-
ta a Alerta de Colisión Frontal 
(FCA) que avisa ao condutor 
cun sinal sonoro e visual can-
do a colisión co vehículo prece-
dente é inminente. Ademais do 
Aviso de Cambio Involuntario 
de Carril, os enxeñeiros de 
Opel melloraron a función de 
Recoñecemento de Sinais de 
Tráfico, que á recoñecer sinais 
circulares, agora recoñece ou-
tras moitas rectangulares en au-
toestrada ou áreas de colexios 
en rúas, así como outras moi-
tas relacionadas con límites de 
velocidade.

MODELO PREZO
Gasolina
MOKKA 1.6 – 4x2 115 cv EXPRESSION 18.105 €
MOKKA 1.4 TURBO – 4x4 140 cv SELECTIVE 23.125 €
MOKKA 1.4 TURBO – 4x4 140 cv EXCELLENCE 25.075 €
Diésel
MOKKA 1.7 CDTi 4x2 130 cv SELECTIVE 21.900 €
MOKKA 1.7 CDTi 4x4 130 cv SELECTIVE 24.460 €
MOKKA 1.7 CDTi 4x2 130 cv EXCELLENCE 23.845 €
MOKKA 1.7 CDTi 4x4 130 cv EXCELLENCE 26.405 €
MOKKA 1.7 CDTi 4x2 130 cv AUT. SELECTIVE 23.125 €
MOKKA 1.7 CDTi 4x4 130 cv AUT. EXCELLENCE 25.075 €
MOKKA 1.7 CDTi 4x4 130 cv AUT. EXCELLENCE 25.075 €

PreZoS
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Todas as transmisións ma-
nuais están equipadas co sis-
tema Start&Stop. A potencia 
é proporcionada por tres mo-
tores, dous de gasolina e un 
diésel. A oferta de motores de 
gasolina dispoñibles inclúe 
un 1.6 litros atmosférico de 
115 cv que consume só 6,5 li-
tros por cada 100 quilómetros 
e emite 153 g/km de CO2 e un 
Turbo de 1.4 litros con 140 ca-
balos de potencia. Este motor 
ofrecerase inicialmente cunha 

transmisión manual de 6 ve-
locidades, pero máis adiante 
estará dispoñible tamén cun-
ha transmisión automática de 
seis velocidades.

O Mokka 4x4 con motor 
1.4 Turbo e caixa de cambios 
manual de 6 velocidades aca-
da unha velocidade máxima 
de 190 km/h. A aceleración 
de 0 a 100 quilómetros por 
hora conséguese en 9,9 se-
gundos. O consumo combi-
nado é de 6,4 litros cada 100 

quilómetros, o que equivale a 
unhas emisións de 149 g/km 
de CO2.

En motor diésel o Opel 
Mokka conta cuns 1.7 litros 
CDTi turbodiésel con 130 cv. 
Este propulsor está dispoñi-
ble cunha caixa de cambios 
manual de seis velocidades 
e tracción dianteira ou trac-
ción ás catro rodas ou ben 
cunha transmisión automáti-
ca de seis velocidades e trac-
ción dianteira. A versión de 

tracción dianteira con caixa 
de cambios manual necesita 
só 4,5 litros de combustible 
en ciclo combinado para per-
correr 100 quilómetros. Isto 
equivale a 120 g/km de CO2.

As cifras de prestacións 
falan por si soas: coa trans-
misión manual de seis velo-
cidades e tracción dianteira, 
o Mokka ten unha velocida-
de máxima de 187 km/hora. 
Acelerar de 0 ata 100 km/hora 
só lle leva 10,5 segundos.

O novo Mokka preséntase en tres 
acabados: Expression, Selective e 
Excellence.

No acabado básico Expression dis-
pón, entre outros, de: volante regula-
ble en altura e profundidade, dirección 
asistida eléctrica, control electrónico 
de estabilidade, control de tracción 
(actúa como un diferencial autoblo-
cante que evita a patinaxe das rodas), 
distribución electrónica da freada, 
ABS, control de descenso de penden-
tes, control de estabilidade en curva, 
control de estabilidade en liña recta, 
asistencia de saída en costa, lamias de 
aceiro de 16”, kit antipicadas, porta-
luvas iluminado, toma de 12v en ca-
dro de mandos, asento do condutor 
regulable en catro direccións, asen-
tos traseiros encartables, elevaxane-
las eléctricos dianteiros, dobre chan 
en maleteiro, computador de a bordo, 
controlador electrónico da velocida-
de de cruceiro, cristal traseiro térmico, 
cubremaleteiro, barras de teito, luces 
de condución diúrna, retrovisores ex-
teriores eléctricos e térmicos, airbags 

do condutor e do copiloto, laterais e 
de cortina, cristais tintados e sistema 
de pedais retráctiles.

No acabado Selective engádeselle: 
volante de coiro, asistente de condu-
ción Ecodrive, lamias de aliaxe de 18”, 
portadocumentos en respaldo do asen-
to do condutor, elevaxanelas eléctricos 
traseiros, aire acondicionado, luces de 
ambiente, faros antinéboa, radio CD 
con 6 altofalantes, Bluetooth, USB e 
mandos ao volante.

Finalmente, no acabado Excellence, 
atopámonos, a maiores: asentos tra-
seiros encartables con repousabrazos 
central traseiro, compartimento inte-
grado baixo o asento do pasaxeiro, 

portalentes, toma de 12v en consola 
central traseira, climatizador dixital bi-
zona, sensor de chuvia, espello interior 
electrocromático e iluminado, control 
automático de luces, asistente de apar-
cadoiro dianteiro e traseiro, asisten-
te de luz de estrada, faros dianteiros 
Bixenon, retrovisores exteriores retrác-
tiles, tiradores exteriores de portas en 
cor da carrozaría con insercións croma-
das e cristais traseiros escurecidos.

Pódese equipar, tamén, con diver-
sos paquetes, que nalgúns acabados 
veñen de serie. Se queremos e temos 
diñeiro, podemos engadir: navegador, 
asentos e volante con calefacción, tapi-
zaría de coiro, cámara traseira, etc.

MoniToriZaCiÓnS

aCaBadoS

A salientar

estética
Confort de marcha
Comportamento

o interior ten un bo acabado e espazo abondo para gardar os obxectos persoais
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O novo Citroën C3 reforza e amplía as 
calidades do seu antecesor, un vehículo 
do que se venderon preto de 3 millóns 
de unidades dende 2002. Este modelo 
incorpora o parabrisas Zénith que xa 
demostrou que aporta a mellor visibilidade 
do segmento, pero renóvase baixo o capó 
con mecánicas máis eficientes, cunhas 
emisións dende 87g/km de CO2.

■ AnTón PEREIRA| TexTo

■ SPRInT MOTOR | FoTos

Novo estilo exterior
O novo Citroën C3, é unha silueta única que expresa creatividade 

e confort, pola súa redondez e as súas liñas fluídas e tensas. Incorpora 
un novo frontal, que dá protagonismo aos chevróns da marca e inte-
gra as luces diurnas de LED no paragolpes. As novas luces traseiras, 
asociadas coa adopción de catadióptricos desprazados á parte baixa 
dos laterais reforzan a impresión de estabilidade. Preséntase ademais 
unha nova cor de carrozaría, o azul Encre, que eleva a gama de tona-
lidades exteriores a nove.

Este C3 seduce polo seu estilo exterior e polo seu habitáculo. Está 
revestido con materiais coidados e de calidade, con diferentes adornos 
cromados. O seu salpicadeiro incorpora unha nova banda transversal 
declinada en negro mate, marrón cálido ou gris Moondust. O novo C3 
revístese tamén de novos guarnecidos que se coordinan perfectamen-
te coas bandas do salpicadeiro. Coidado ata o mínimo detalle, o cadro 
de instrumentos está retroiluminado en branco, o que aporta moder-
nidade e facilita a lectura das informacións.

Arquitectura compacta
Este modelo está entre os máis compac-

tos do seu segmento. Con 3,94 metros de 
lonxitude, 1,71 m de anchura e 10,2 m de 
diámetro de xiro, dispón dunhas dimen-
sións perfectamente adaptadas a un uso 
urbano.

Unha compacidade exterior real que 
non vai en detrimento da habitabilidade. 
O novo Citroën C3 dispón, por outra ban-
da, dun amplo espazo a bordo, dun volu-
me de maleteiro de 300 litros, ao nivel dos 
mellores da súa categoría, e de numerosos 
espazos portaobxectos (consola, guanteira, 
repousabrazos central…). Ademais dunha 
accesibilidade mellorada, os seus asentos 
semielevados permiten dominar a estrada.

Novo Citroën C3 Unha nova 

experiencia
Incorpora as novas motorizacións PureTech

Grazas ao seu deseño, no 
que destacan o seu novo 
frontal e novas luces tra-
seiras, desprega unha 
personalidade irresistible 
que ten a súa continuida-
de no interior, con tapiza-
rías acolledoras e novos 
equipamentos de segu-
ridade e confort, como a 
axuda ao estacionamen-
to traseiro.

o parabrisas Zénith, do citroën c3, aporta a mellor visibilidade do segmento
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Nova Serie Especial 
Urban Shot

A nova Serie Especial do DS3, Urban Shot, que con-
ta con varias combinacións de cores, está dirixida aos 
automobilistas máis urbanitas e tamén ao seu peto, xa 
que pode adquirirse, se se financia con Citroën Bank, 
por 125 € ao mes en 60 cotas, dando unha entrada de 
5.225 €. O DS3 Urban Shot ofrece ademais un comple-
to equipamento de serie que potencia o seu exterior, 
incluíndo lamias de aliaxe Ashera de 16” e faros diurnos 
LEDs dianteiros, e tamén o seu interior, que ademais de 
sistemas de seguridade como o ABS e ESP, incorpora re-
gulador e limitador de velocidade, radio CD Mp3 e aire 
acondicionado. Os prezos van dende os 15.300 € do VTi 
82 aos 16.500 do e-HDi 70.

Unha nova experiencia
Temos que subliñar o dato de que o novo Citroën C3 equipa o para-

brisas Zénith que aporta a mellor visibilidade do segmento. Fai entrar a 
paisaxe no coche. Esta burbulla de luz aumenta o campo de visión dos 
pasaxeiros dianteiros en 80 graos cara arriba. A súa lonxitude excepcio-
nal, asociada a uns montantes reducidos, proporciona unha sensación 
de liberdade a todos os seus ocupantes, a impresión de estar fóra pero 
ao mesmo tempo estando dentro. Un degradado progresivo permite 
unha transición suave entre a forte protección solar por encima dos pa-
saxeiros dianteiros e a transparencia para a visión dianteira.

Polo que se refire ao confort, o novo Citroën C3 benefíciase do sa-
ber facer da marca en materia de comodidade. Este vehículo ofrece un 
benestar real a bordo a todos os seus ocupantes : suavidade de con-
dución, confort acústico e vibratorio e confort visual e olfativo, grazas 
principalmente aos seus novos cristais e o seu perfumador de ambiente.

Moderno e fácil de conducir, pode estar equipado cunha cámara de 
marcha atrás con sensores de axuda ao estacionamento, unha nova tec-
noloxía que facilita as manobras diarias, ou tamén o sistema de audio 
RD4 mp3, o Connecting Box (kit mans-libres Bluetooth, tomas audio e 
USB), o sistema de navegación eMyWay, o Hifi System®…

Boa dinámica
O novo Citroën C3 está tan a gusto en cidade como en estrada, 

grazas a un comportamento equilibrado, un peso reducido, unha ae-
rodinámica optimizada (Cx 0,30) e unha gama de motorizacións reac-
tivas e eficaces.

En gasolina, incorpora novas motorizacións PureTech, unha nova xe-
ración de motores de 3 cilindros, de 1 e 1,2 litros de cilindrada, sobrios 
en consumo e emisións. Rexistráronse 52 patentes para a realización 
desta nova xeración de motores, co fin de diminuír o peso, gañar en 
compacidade, optimizar a combustión e reducir os rozamentos, todo 
iso co obxectivo de reducir da orde do 25% o consumo de carburan-
te e as emisións de gas de efecto invernadoiro, aportando ao mesmo 
tempo máis reactividade. As motorizacións VTi 68 e VTi 82 alcanzan 
niveis extremadamente baixos con valores comprendidos entre 4,3 e 
4,5 l/100 km e de 99 a 104 g de CO2/km. A motorización VTi 120, dis-
poñible, segundo países, con caixa de cambios manual e automática 
completa esta oferta de gasolina.

Ofrécense, ademais, 5 motorizacións diésel, das que 3 contan coa 
tecnoloxía micro-híbrida e-HDi, o stop&start máis eficaz do mercado 
(HDi 70, e-HDi 70, HDi 90, e-HDI 90, e-HDi 115). Dispoñible a partir de 
87g/km de CO2, o novo Citroën C3 mostra niveis de consumo de car-
burante e de emisións de CO2 ao mellor nivel da súa categoría, segun-
do datos do fabricante.

con 3,94 metros de lonxitude dispón dunhas dimensións perfectamente 
adaptadas a un uso urbano
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Volkswagen XL1
Un coche do futuro construído no presente

O XL1 de Volkswagen, cun con-
sumo de 0,9 l/100 km (datos do 
fabricante), é o automóbil pro-
ducido en serie que menos con-
sOme do mundo. Grazas ao seu 
sistema híbrido enchufable, o 
vehículo de dúas prazas ofrece 
ademais unha autonomía de 
ata 50 km no modo totalmente 
eléctrico de cero emisións.

Este modelo segue a doutri-
na dos automóbiles puramente 
deportivos, un peso reducido 

(795 kg), unha aerodinámica 
perfecta (Cw 0,189) e un centro 
de gravidade baixo (1.153 mm 
de altura). Ao XL1 bástanlle 8,4 
cv para desprazarse a unha ve-
locidade constante de 100 km/h 
nun terreo chan. En modo eléc-
trico, o VW ten suficiente con 
menos de 0,1 kWh para un qui-
lómetro de percorrido.

A construción lixeira de alta 
tecnoloxía en fibra de carbo-
no, a aerodinámica perfecta e 

o sistema híbrido enchufable 
-composto por un motor TDI bi-
cilíndrico (48 cv), un motor eléc-
trico (20 kW/27 cv), un cambio 
automático de 7 velocidades de 
dobre embrague (DSG) e unha 
batería de ións de litio- permi-
ten que o XL1 logre unhas emi-
sións de tan só 21 g/km CO2. 
En caso necesario, o XL1 acele-
ra en só 12,7 segundos de 0 a 
100 km/h ata alcanzar unha ve-
locidade máxima de 160 km/h.

■ XABIER VILARIñO | TexTo

A crise dá de pleno no co-
razón de automóbiles e moto-
cicletas. A suba do prezo dos 
carburantes fixo que os espa-
ñois pensen dúas veces antes 
de coller o coche. Así o corrobo-
ra o Estudo sobre o uso do com-
bustible realizado por Coches.
net a unha mostraxe nacional 
de máis de 6.500 condutores: 6 
de cada 10 enquisados afirman 
limitar os seus desprazamentos 
en vehículo privado debido ao 
custo do combustible.

Esta tendencia coincide co 
último informe da Comisión 

Nacional da Enerxía (CNE) 1 
que sinala unha caída históri-
ca da demanda de carburantes. 
No 2012 produciuse un des-
censo do consumo do 6 por 
cento, mentres que o prezo do 
combustible sufriu un encare-
cemento do 8% segundo indi-
ca a mesma fonte.

O encarecemento dos car-
burantes xunto ás dificultades 
económicas polas que pasan 
miles de familias deste país 
fixo que moitos condutores op-
ten por deixar o seu vehículo 
aparcado na casa. Se se seguen 
producindo subas de prezos, a 

previsión é que esta tendencia 
vaia ao alza.

Do total dos enquisados, o 
6,3% afirma gastar menos de 
50 euros ao mes en combus-
tible. Do resto da mostraxe, o 
31,5% inviste entre 50 e 100 eu-
ros; o 38 por cento entre 100 e 
200 euros; o 16,8% entre 200 
e 300 euros; e o 6,7% máis de 
300 euros mensuais. A inmen-
sa maioría deles (99%), ade-
mais, consideran que o prezo 
do combustible é caro ou moi 
caro.

O estudo tamén revela que 
ao botar combustible, 6 de 

cada 10 condutores enchen o 
depósito e só un 10% repón o 
xusto para o que vai necesitar. 
O restante 30% bota entre 20 e 
40 euros de combustible cada 
vez que vai á gasolineira.

alternativas para aforrar
No momento de encher, 

unha das medidas de aforro 
económico que admiten levar 
a cabo o 80 por cento dos con-
dutores é comparar prezos en-
tre diferentes gasolineiras para 
atopar a máis barata.

Outra das opcións para 
aforrar de moitos condutores 

A maioría intenta baixar o consumo con algún “truco”

Os condutores 
españois 
reduciron os seus 
desprazamentos

O prezo dos combustibles 
limita o uso do automóbil
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Consumir menos
■ REdACCIón | TexTo

En países produtores de petróleo, como Venezuela, a gaso-
lina chega a ter prezos de risa. No caso deste país o litro vale 
un céntimo, o gasóleo custa a metade. Non ocorre o mesmo 
neste outro lado do Atlántico, onde o gasto mensual en car-
burante leva boa parte do orzamento das familias. Gastar me-
nos en combustible empeza a ser un obxectivo, obrigado, de 
moitos condutores.

Con pequenos xestos podemos ser menos devoradores de 
petróleo. Evitar aceleradas, non cargar en exceso o maleteiro, 
conducir en marchas longas… Todas estas recomendacións 
destinadas a aforrar combustible son claras para a gran maio-
ría. Así e todo, queremos que amosarche outras claves moito 
menos coñecidas pero igual de importantes para lograr esti-
rar ao máximo o depósito do teu coche. Autocasion.com dános 
cinco interesantes trucos.

1 deixa os nervios e o mal humor na casa. Aínda 
que non te deas conta, conducir crispado fará que 
sexas máis brusco nas túas manobras e menos xe-

neroso coas demais persoas que van ao volante. Unha con-
dución tranquila e sosegada é básica para non excederte 
no gasto de carburante.

2 Sae da casa dez minutos antes. Ir con présas ao 
lugar de traballo ou a calquera outro destino é un 
dos motivos que máis disparan o gasto de combus-

tible. Sae con marxe dabondo cara a onde teñas que 
dirixirte.

3 emprega o calzado adecuado para conducir. 
Presta atención ao calzado que adoitas levar cando 
te poñes ao volante. Botas de trekking ou zapatos 

de tacón farán que perdas sensibilidade no pé e pises o 
acelerador máis do necesario.

4 non pretendas aparcar na porta. Empeñarte en 
deixar o coche o máis preto posible do teu destino 
supón dar voltas durante varios minutos ata atopar 

un oco. Avalía a posibilidade de deixar o teu vehículo nun 
aparcadoiro, o custo pode ser menor.

5 Mantén o teu coche en bo estado. Isto implica 
manter o nivel de aceite adecuado e a presión cor-
recta dos pneumáticos, pero tamén ter limpo o filtro 

do aire e revisada a inxección. Aínda que non o pareza, es-
tes detalles poden multiplicar por dous o consumo.

O B X E C T I V O

con pequenos xestos podemos ser menos devoradores de petróleo

é deixar o vehículo e optar por 
unha alternativa máis económi-
ca. O 45,6% afirma que o está 
meditando ou está decidido 
pasarse á moto, a bicicleta ou o 
transporte público. Así e todo, 
o 54,4% recoñece que non po-
dería deixar de utilizar o coche 
privado.

Ademais, os condutores do 
noso país tamén buscan alter-
nativas para aforrar no con-
sumo de combustible, como 
é levantar o pé do acelerador. 
Tres de cada catro condutores 
reduciron a velocidade para 
consumir menos, segundo este 
estudo.

Así mesmo, poderíase pen-
sar que cambiar o vehículo ac-
tual por un de menor consumo 

sería unha solución para afo-
rrar en combustible, pero o 
64% dos condutores non pen-
sa nesta posibilidade. E é que, 
para a maioría, o custo que im-
plicaría mercar outro vehículo é 
un obstáculo importante para o 
cambio.

o gasóleo é o 
combustible preferido

Daqueles que están pen-
sando en cambiar o seu actual 
vehículo por un de menor con-
sumo, a metade (50,3%) tamén 
cambiarían de tipo de combus-
tible. O diésel (39,4%) e o híbri-
do (39,2%) serían os principais 
elixidos; máis lonxe están os 
eléctricos (11,2%) e os de gaso-
lina (6,9%).

o prezo do combustible que utiliza o teu vehículo é?

Oito de cada 10 enquistados pensan que o prezo do com-
bustible é moi caro.

Se temos tamén en conta a aqueles que pensan que é caro, 
chegamos ao 99% do total.

antes de poñer combustible, comparas habitualmente prezos
entre diferentes gasolineiras para encontrar a máis barata?

Só 2 de cada 10 persoas non comparan nunca os prezos do 
combustible antes de repostar.

18,3

,8

80,7

,2

moi caro

caro

axeitado

Barato

40,3

37,8

21,9

Si, sempre

algunhas veces

Non

>> Sprint Motor 23Consumo



Porsche 911
Unha lenda de cincuenta anos

Neste terceiro capítulo do Retro-Visor ollaremos en fite polo 
noso espello cara atrás, concretamente, viaxaremos no tempo 

a través dos cincuenta anos de vida dun coche mítico da 
marca xermana Porsche. Dende Sprint Motor falamos do 911 

e de todas as súas fazañas e versións.

Dedicámoslle a nosa particular home-
naxe a este Porsche 911 non só por estar 
de cincuenta aniversario senón porque 
poucos automóbiles no mundo poden 
gabarse dunha tradición e continuidade 
tan longas. Pois podemos afirmar que des-
te modelo se fabricaron máis de 820.000 
unidades!! O que o converte no deportivo 
de máis éxito do mundo. O 911 mestura 
na súa feitura diversos conceptos como 

deportividade e uso práctico cotián; tradi-
ción e innovación; exclusividade e acepta-
ción social; deseño e funcionalidade. Ferry 
Porsche -fundador da marca de Stuttgart- 
foi quen mellor definiu as súas cualidades: 
“O 911 é o único coche que podes condu-
cir (adaptado, enténdese) nun safari por 
África ou en Le Mans, o único que podes 
usar para ir ao teatro ou entre o tráfico da 
cidade de Nova York”.

›› O Porsche 911 é un automóbil de-
portivo fabricado pola marca ale-
má Porsche desde o ano 1964. 
A primeira xeración foi presen-
tada no Salón do Automóbil de 
Frankfurt, o 12 de setembro de 
1963, pensado como o substitu-
to do Porsche 356. O prototipo foi 
denominado “Porsche 901”, pero 
unha demanda de Peugeot levou 
a que o nome comercial se cam-
biase a 911. No entanto, o 911 pa-
sou por varias rexeneracións que o 
cambiaron. Con todo, moitas das 
características do modelo orixinal 
consérvanse, como a súa configu-
ración todo atrás (motor traseiro e 
tracción traseira), a súa carrozaría 
cupé “fastback”, o motor de seis ci-
lindros bóxer e un interior con con-
figuración 2+2 prazas. Engadir que 
existen sete xeracións do 911, que 
foron postas á venda nos anos 
1964, 1974, 1988, 1993, 1998, 2004 
e 2011, e que se distinguen polo 
seu código de proxecto: 901, 930, 
964, 993, 996, 997 e 991.

este modelo de 
1964, denominado 
901, xa tiña un mo-
tor traseiro bóxer e 

tracción traseira

A evolución do Porsche 911. Etapas.
■ SOnIA PEnA | TexTo

■ PORSChE PRESS | TexTo

1963
 o primeiro 911

Como sucesor do Porsche 
356, o prototipo 911 foi des-
velado no Salón Internacional 
do Automóbil de Frankfurt de 
1963 como 901 e, posterior-
mente, coñecido como 911 
para o seu lanzamento ao mer-
cado en 1964. O seu motor bó-
xer de seis cilindros refrixerado 
por aire tiña 130 cabalos, o que 
lle permitía acadar unha veloci-
dade máxima de 210 quilóme-
tros por hora. O Porsche 911 
foise facendo máis potente a 
medida que aumentaba a súa 
cilindrada, inicialmente até os 
2.2 litros (1969) e máis tarde aos 
2.4 (1971). Salientar que a súa 
característica “cola de pato” foi 
o primeiro spoiler traseiro do 
mundo nun vehículo de serie.

1973
a Serie-G

Dez anos despois da súa es-
trea, os enxeñeiros de Porsche 
fixeron a súa primeira renova-
ción a fondo ao 911. O modelo 
G produciuse desde 1973 até 
1989. Salientaba polos seus 
prominentes parachoques de 

foles e a protección aos ocu-
pantes ao achegar os cintos 
de seguridade de tres puntos, 
así como os repousacabezas 
integrados. Un dos fitos máis 
importantes na saga 911 foi a 
presentación en 1974 do pri-
meiro Porsche 911 Turbo, cun 
motor de tres litros de 260 
cabalos e un enorme spoiler 

traseiro. O seguinte pulo en 
canto a prestacións chegou 
en 1977 co 911 Turbo 3.3 de 
300 cabalos que o convertían 
no mellor da súa categoría. En 
1983 o 911 Carreira atmosférico 
é substituído polo SC. Cun mo-
tor de 3.2 litros e 231 cabalos 
chegou a ser unha das pezas 
favoritas para os coleccionistas.

911 carrera coupé G-Serie 2.7 liter Generations
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1988
o 964

Despois de quince anos, a 
plataforma 911 foi renovada 
proporcionando ao Porsche 
un vehículo moderno e sus-
tentable. O seu motor bóxer, 
de 3.6 litros e refrixerado por 
aire, desenvolvía 250 caba-
los. Exteriormente, o 964 di-
ferenciábase pouco dos seus 
predecesores, pero o interior 
modificouse para aumen-
tar na comodidade. Contaba 
con ABS, Tiptronic e dirección 
asistida. A partir de 1990, os 
clientes podían solicitar o 964 
Turbo, propulsado por un mo-
tor bóxer de 3.3 litros, que en 
1992 aumentouse a 3.6 litros 
e 360 cabalos.

1993 

o 993
O 993, producido desde 

1993 até 1998, foi o último 
911 cun motor refrixerado 
por aire. Gañouse rapidamen-
te unha gran reputación pola 
súa excepcional fiabilidade. A 
súa versión Turbo foi a primei-
ra en ter un motor biturbo. As 
lamias de aluminio de radios 
ocos, que nunca se emprega-
ron anteriormente en ningún 
coche, foron outra innovación 
para a versión Turbo de catro 
rodas motrices. O Porsche 911 
GT2 estaba dirixido aos pu-
ristas dos coches deportivos 
que apreciaban as emocións 
da alta velocidade.

911 carrera 4 coupe

Porsche celebra os 50 anos do 911
O Porsche 911 cumpre 

50 anos e para celebralo, 
a marca xermana realizará 
distintos eventos ao longo 
deste ano. Do 7 ao 10 de 
marzo, a exposición “Retro 
Classics” no Museo Porsche 
(Stuttgart), onde se exhi-
birán catro modelos moi es-
peciais: un dos primeiros 911 
Coupé Turbo, un prototipo 
de 911 Cabriolet de 1981, 
unha versión de rúa do 911 
GT1 de 1997 e unha preserie 
do Type 754 T7. Asemade, 

vaise empregar unha uni-
dade do 911 de 1967 para 
unha xira mundial que per-
correrá varios salóns inter-
nacionais, ralis de coches 
clásicos e acontecemen-
tos relacionados coa com-
petición. Logo, entre o 4 de 
xuño e o 29 de setembro, de 
novo o Museo Porsche cele-
brará os “50 anos do Porsche 
911” cunha exposición es-
pecial que recreará a histo-
ria e o desenvolvemento do 
noveonce.

coa xeración 997, na foto o carrera cabrio, a familia quedaba composta por 24 variantes
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1997 

o 996
O 996, que se fabricou entre 1997 e 

2005, mantiña todo o carácter da súa 
herdanza clásica, pero era un automó-
bil completamente novo. Esta xeración, 
redeseñada por completo, foi a primeira 
propulsada por un motor bóxer refrixe-
rado por auga. Grazas ás súas culatas de 
catro válvulas por cilindro posuía 300 ca-
balos de potencia. O 911 GT3 converteu-
se nunha das estrelas da gama en 1999 e 
mantivo viva a tradición do Carreira RS.

2004 

o 997
En xullo de 2004, Porsche desvelou a 

nova xeración dos modelos 911 Carreira 
e 911 Carreira S, coñecidos internamen-
te como 997. Era un vehículo de altas 
prestacións que dispuña -por unha ban-
da- dun motor bóxer de 3.6 litros que des-
envolvía 325 cabalos de potencia e -para 
o Carreira S- dun 3.8 con 355 cv. Nunca 
antes tivera o 911 tantas opcións que 
permitisen adaptalo ao gusto de cada 
condutor. Co Carreira, Targa, Cabriolet, 
tracción traseira ou integral, Turbo, GTS, 
modelos especiais e versións de estrada 
dos GT de competición, a familia 911 que-
daba composta por 24 variantes.

2011 

o 991
Esta sétima xeración do 911 en con-

sumo de combustible é aínda máis baixo 
e con prestacións superiores. Isto débe-
se, en parte, á menor cilindrada do mo-
delo Carreira básico e ao seu sistema de 
construción híbrido no que se mesturan 
o aceiro e o aluminio. Ademais, este mo-
delo foi o primeiro en ter transmisión ma-
nual de sete velocidades. 

interior dun Porsche 991 de 1964

moitas das caracte-
rísticas do modelo 

orixinal consérvanse, 
como a súa confi-

guración todo atrás 
(motor traseiro e 
tracción traseira)
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Guga dreams, en colabora-
ción coa Federació catalá de 
motociclisme, organizará 
esta tempada 2013 a copa 
catalá de Supermotard 
elèctric. 

■ AnTón PEREIRA | TexTo

■ SPRInT MOTOR | TexTo

O primeiro campionato 
desta modalidade con mo-
tos eléctricas que se celebra-
rá en España vai dirixido a 
nenos e nenas de 4 a 6 anos 
que queiran iniciarse no mun-
do da competición ao manillar 
de motos ecolóxicas especial-
mente deseñadas para os máis 
pequenos.

Para facilitar o acceso a 
este primeiro chanzo do su-
permotard, Guga Dreams dis-
pón de 20 motocicletas coas 
que competir de forma ase-
quible. A súa fórmula de ‘prezo 

pechado’ inclúe inscricións, 
aluguer de moto e todo o 
material de soporte, man-
temento, recarga de bate-
ría, transporte do equipo 
e motocicleta, así como a 
coordinación con organiza-
ción e a Federació Catalá de 
Motociclisme.

As motocicletas eléctricas 
que competirán nesta nova 
copa son da marca Mecatecno, 
fabricadas en Barcelona e des-
envolvidas especificamente 
para que os nenos se inicien 
na práctica do supermotard. 
Montan un motor Doga cun-
ha potencia de 0,750 Kw e tres 
baterías de 12 voltios con au-
tonomía de 1 hora. Para velar 
pola seguridade, a velocidade 
punta foi limitada a 40 km/h 
mediante un potenciómetro.

Estas máquinas eléctricas 
tamén destacan por incorporar 

u n 
regu-

l a d o r 
electróni-

co de alto rendemento, 
así como chasis de dobre cuña 
de aceiro e suspensión poste-
rior regulable en altura. Pesa 
tan só 29 quilos e a altura do 
sillín é de 520 mm. Todo iso, 
permite facilitar a súa manexa-
bilidade aos pequenos pilotos.

O campionato ‘eléctri-
co’ transcorrerá de forma 
paralela á Copa Catalá de 
SuperMotard, que adoita re-
unir a 200 corredores en cada 
unha das súas citas. Os pilotos 
disputarán dous adestramen-
tos oficiais e dúas carreiras 
independentes.

O calendario desenvol-
verase de marzo a outubro, 
con catro probas a celebrar 

en Catalunya e dous en 
Aragón, en circuítos especia-
lizados como Moura d’Ebre, 
Vic, Motorland, Zuera ou 
Alcarràs.

Guga Dreams ofrece a po-
sibilidade de participar na 
totalidade do certame ou dis-
putar unha ou varias carreiras 
a un prezo fixo que inclúe ta-
xas de inscrición e impostos. O 
piloto unicamente deberá pre-
ocuparse de ter licenza federa-
tiva, casco e equipación para 
competir.

A escudería tamén ofre-
ce a opción de realizar ades-
tramentos dúas veces ao mes, 
ensaios libres antes das ca-
rreiras e ata alugar as motos 
as fins de semana para aque-
les nenos que desexen depu-
rar a súa técnica e acelerar a 
súa aprendizaxe na atractiva 
modalidade de supermotard.

Participarán con motos Mecatecno

Unha competición pioneira no noso país

Copa Supermotard con motos 
eléctricas para nenos

esta competición vai dirixida a nenos de 4 a 6 anos que pilotarán motos mecatecno con 
baterías de 12 voltios
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 Para velar 
pola seguridade, a 
velocidade punta 
foi limitada a 40 
km/h mediante un 
potenciómetro. 



Primeiro líder.  Do galego de ralis 
na persoa do campión do 2011, o 
coruñés Iván Ares. O seu Porsche 
partía como favorito no II Rali Serra 
da Groba, proba inaugural disputa-
da en estradas do sur da provin-
cia de Pontevedra. Soubo manter 
a vantaxe acadada o primeiro día 
de competición, pese a chuvia 
que se presentou no segundo. 
Os Mitsubishi de Vilariño e Meira 
acadaron os restantes lugares de 
honra.

Sen rival. Así estivo o francés 
Sébastien Ogier na terceira manga 
do mundial de ralis, disputada en 
México, e que supoñía a primeira 
comparecencia do novidoso Polo 
WRC en piso de terra. O galo lider-
ou dende o primeiro quilómetro, 
acadando a súa segunda vitoria do 
exercicio e reforzando a súa primei-
ra praza na xeral provisional.

regreso triunfal. O do ma-
deirense Bernardo Sousa ao cam-
pionato portugués de ralis. Quen 
vencera no ano 2010, daquela cun 
Ford Fiesta S2000, desta volta em-
pezou liderando, ao impoñerse 
no Rali Serras de Fafe, agora cun 
Peugeot 207, tamén S2000.

Con bo pé. Así comezou o ano 
2013 para a singular armada gale-
ga no campionato de España de 
Autocrós. O escenario foi a pista tur-
olense de Alcañiz, onde Calviño lid-
erou a División I co seu exitoso Fiesta 
Proto Bimotor. Noutro eido, como o 
do kartcrós, Ramilo foi o mellor dos 
nosos, acadando a sexta praza final.

Correndo… correndo
A todo gas

■ MIGuEL CuMBRAOS | TexTo  ■ SPRInT MOTOR | FoTos

Presentación do 
Equipo Estrella 

Galicia 0,0

Estrella Galicia 0,0 presen-
tou a súa nova andadura no 
Mundial de Motociclismo. Emilio 
Alzamora, director do equipo, es-
tivo presente xunto ás dúas no-
vas promesas, Álex Rins e Álex 
Márquez, que esta tempada 
disputarán o Campionato do 
Mundo de Moto3 xunto á mar-
ca de cervexa galega coa escude-
ría KTM. Será a terceira tempada 
de Estrella Galicia 0,0 nos cir-
cuítos de motociclismo e xun-
to ao resto de patrocinadores, 
que continúan apostando polo 
conxunto tutelado por Monlau 
Competición.

Álex Rins, Rookie do ano de 
Moto3 no Mundial de 2012, repi-
te esta tempada na categoría. O 
piloto catalán ten como obxecti-
vos loitar polas prazas de honra 
carreira tras carreira, ademais de 
seguir formándose como piloto 
e ir acumulando experiencia no 
Mundial. Nos tests IRTA realiza-
dos ata o momento deixou clara 
a súa adaptación á KTM e mos-
trouse como un dos pilotos refe-
rencia da grella.

Álex Márquez, vigente 
Campión de España de Moto3, 
afrontará por primeira vez unha 
tempada completa no Mundial 
tras disputar varias probas en 
2012 como Wild Card. Os seus 
obxectivos principais son: ir coñe-
cendo novos circuítos, mellorar 
os cronos naqueles trazados 
onde xa competiu durante a pa-
sada campaña e seguir reunin-
do experiencia e coñecementos 
para continuar coa súa formación 
como piloto.

www.trameve.es

Fax: 981 554 156
central@trameve.es

Fax: 981 554 156
central@trameve.es
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V edición do rali de espa-
ña Histórico e segundo 
episodio no que o dominio 
foi absoluto de carlos 
Sanz e luís moya tras dúas 
xornadas nas que non 
houbo ningunha opción 
de superar a este dúo de 
campións. aos mandos do 
Porsche 911 comezaron a 
primeira etapa dominan-
do os catro treitos previs-
tos acumulando xa máis 
de corenta segundos sobre 
o seu inmediato perse-
guidor, o italiano “Pedro” 
(lancia 037).

■ XABIER VILARIñO | FoTos

■ SPRInT MOTOR | FoTos

Na segunda etapa da 
xornada, Sainz non puido 
lograr o pleno de triunfos 
de treito ao sufrir proble-
mas coa admisión, quedán-
dose o motor acelerado, así 
como lixeiros fallos do cam-
bio. Na asistencia interme-
dia do sábado, o seu equipo 
liquidou os problemas coa 
bolboreta da inxección. Na 
sección final logrou os me-
llores tempos, sumando 
un total de oito mellores 
treitos de dez disputados. 
Carlos Sainz e Luís Moya 
gañan as clasificacións do 

Europeo FIA así como do 
Campionato de España.

Como ocorrese o ano 
pasado o galego Jesús 
Ferreiro (Porsche 911) foi 
o seu maior oponente, cun 
ritmo trepidante que lle 
permitiu “roubarlle” dous 
scratch a Sainz, acabando, 
iso si, con máis dun minu-
to de diferenza respecto de 
“Matador”. Ferreiro só pun-
túa para o Nacional pois, 
aínda que estaba inscrito 
no FIA, algunhas pezas do 
seu vehículo non se axusta-
ban ao reglamento técnico 
do Europeo.

En 2012 foi o terceiro pi-
loto en discordia e en 2013 
repite o guión… “Pedro” 
acaba como terceiro aínda 
que, herda a segunda pra-
za FIA á que non accede 
Ferreiro. Grandísimo estivo 
o galego Fernando Piñeiro 
pilotando o seu Porsche 
911 T ata a cuarta praza, 
terceiro caixón do podium 
do Campionato de España, 
tras unha carreira de me-
nos a máis, 
subindo po-
sicións trei-
to a treito, 
dende o dé-
cimo posto 
inicial.

Por outra banda, tre-
mendo ritmo de Toño Sainz 
na súa estrea aos mandos 
dun Lancia 037, descubrin-
do como exprimir un mo-
tor máis puntiaguado que o 
do seu anterior Porsche 911. 
Quinto absoluto pero ¡tercei-
ro! FIA compartindo así po-
dium co seu irmán Carlos.

No Campionato de 
España de Regularidade, 
vitoria para outro Porsche 
–triplete da marca alemá-, 
o de José Ramón Campos, 
beneficiado polo aban-
dono de Gorroño (Ford 
Escort). Segundo foi Álvaro 
Ochagavías e, pisando po-
dium, Javier Esquer. Na Copa 
de España de Regularidade 
venceu Antonio Gutiérrez 
(VW Golf ) e no Trofeo de 
España de Regularidade, 
éxito de José Barba (Seat).

Histórico. Novamente 
o Rali de España escribiu 
unha páxina na historia do 
motor, mantendo a súa re-
ferencia como proba de éli-
te dos automóbiles clásicos.

Sainz e Moya fan historia
V Edición do Rali de España Histórico

Segundo triunfo dos bicampións do mundo

clasificación Final V rali de españa Histórico
1. C.Sainz/L.Moya (Porsche 911) ...............1:20:05.9
2. J.ferreiro/J.Anido (Porsche 911) ............ a 1:15”.2
3. “Pedro”/S.”Skeggia” (Lancia 037) ........... a 1:44”.8
4. f.Piñeiro/J.A.figueras (Porsche 911 T) .... a 4:23”.6
5. A.Sainz/J.Martínez (Lancia 037) ........... a 4:41”1.

carlos Sainz

Pedro

Piñeiro

toño
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Calendario  
de  probas ABRIL  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

2-5 de abril Rali de Arxentina Ralis Arxentina Arxentina

5-7 de abril Gran Premio de Qatar Mundial de Motos Circuíto Internacional de Losail Qatar

6-7 de abril Autocross de Sta. Comba Autocross Sta. Comba A Coruña España

6-7 de abril Campionatode Todoterreo de Almanzora Todoterreo Almanzora Almería España

7 de abril Campionato de España de Motocross de Alhama de Murcia Motocross Alhama de Murcia Murcia España

7 de abril Campionato de España de Trial de Arnedillo Trial Arnedillo A Rioxa España

7 de abril Cto. de España de Enduro de Valverde del Camino Enduro Valverde del Camino Huelva España

11-14 de abril Rali de Portugal Ralis Portugal Portugal

12 de abril Mundial de Trial Indoor de Francia Trial Circuíto de Niza Francia

12-14 de abril Cto. do Mundo de SBK/Supersport de Motorland Aragón Superbikes (SBK)/Supersport Circuíto Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

13 de abril Copa de España de Trial Clásicas de Cabrianes Trial Clásicas Cabrianes Barcelona España

13-14 de abril Subida á Saleta Montaña A Saleta, Ponteareas Pontevedra España

13-14 de abril Campionato de Autocross de Ciutat de Lleida Autocross Lleida Lleida España

14 de abril Slalom da Universidade de Vigo Slalom Vigo Pontevedra España

14 de abril Copa Superstock 1000/Cto. Europa STCK 600 Motorland Superstock 1000/STCK 600 Circuíto Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

14 de abril Cto. Europa Motocross EMX85/EMX65 (Zona SO Albaida Motocross Albaida València España

14 de abril Gran Premio de F1 de China Fórmula 1 Circuíto Internacional de Xangai China

19-21 de abril Gran Premio de Las Américas Mundial de Motos Circuíto Las Américas, Austin (Texas) EE.UU.

20 de abril Campionato de España de Supermotard de Villena Supermotard Villena
Alacant 

(Alicante)
España

20 de abril Copa de España de Velocidade Clásicas de Alcarràs Velocidade-Clásicas Circuíto de Alcarràs Lleida España

20-21 de abril Rali Ría de Noia Ralis Noia A Coruña España

20-21 de abril Campionato de Montaña de Ubrique Montaña Ubrique Cádiz España

21 de abril Campionato Galego de Enduro de Ponteareas Enduro Ponteareas Pontevedra España

21 de abril Campionato de España de Motocross de Benicarló Motocross Benicarló Castellón España

21 de abril Copa de España de Velocidade de Alcarràs Velocidade Circuíto de Alcarràs Lleida España

20-22 de abril Gran Premio de F1/GP 2 de Bahréin Fórmula 1/GP 2 Circuíto Internacional de Bahréin Bahréin

26-28 de abril Gran Premio de GP 2 de Bahréin GP 2 Circuíto Internacional de Bahréin Bahréin

26-28 de abril Cto. do Mundo de Superbikes (SBK) de Holanda Superbikes (SBK) Circuíto de Assen Drente
Países 
Baixos

27 de abril Trofeo Galego de Resistencia-Enduro de Arteixo Resistencia-Enduro Arteixo A Coruña España

27-28 de abril Campionato Galego de Karting da Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

27-28 de abril Cto. Gal. De Todoterreo de Choqueiro (Viduedo) Todoterreo Circuíto Choqueiro, Cea Ourense España

27-28 de abril Rali Ecolóxico de Galicia 2ª Categoría e outros eventos Marín Pontevedra España

27-28 de abril Cto. Circuítos F3/GT Open Paul Ricard Circuítos F3/GT Open Circuíto Paul Ricard, Le Castellet Francia

27-28 de abril Mundial de Trial Outdoor de Xapón Trial Circuíto de Motegi Xapón

28 de abril Cto. de Velocidade-Clásicas Scooters-F70, MINIGP Velocidade-Clásicas Forcarei Pontevedra España

28 de abril Campionato de España de Velocidade (CEV) Velocidade Circuit de Catalunya, Montmeló Barcelona España
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A tempada 2013 será a última dos motores 
V8. Que queda por optimizar no RS27?

Efectivamente, 2013 será a última tempada dos V8 tras 
oito de bos e leais servizos e darán paso aos V6 de cara á 
tempada 2014. Así pois, os motores, pero tamén as normas 
que nos rodean, chegaron á súa madurez. Os únicos cambios 
permitidos corresponden á procura da fiabilidade, ou son pe-
quenas modificacións que permiten adaptar o motor á evo-
lución dos monoprazas. Isto non nos impide en todo caso 
buscar novas optimizacións cada ano. Traballamos de forma 
conxunta cos nosos socios para brindarlle o apoio necesario 
para alcanzar o máis alto nivel de eficacia. O mellor exemplo 
corresponde aos escapes con efecto Coanda aparecidos o 
ano pasado. Grazas a unha utilización lixeiramente diferente 
do motor, podemos conseguir aínda máis eficacia. Nese sen-
tido, traballamos arreo para rabuñar as últimas milésimas de 
segundo que podiamos sacar de cada peza, en estreita cola-
boración con cada unha das escuderías. Este é o motivo polo 
que manter excelentes relacións cos nosos socios é aínda máis 
importante esta tempada.

Quere dicir con isto que os principais avances 
en materia de eficacia desenvólvense no 
plano operativo antes que no técnico?

Así é. Chegada esta fase do desenvolvemento do V8, gaña-
mos máis optimizando os procedementos e as operacións en 
pista e traballando coas escuderías e os socios, co fin de es-
tar preparados de forma óptima. Temos que asegurarnos de 
poñer os puntos sobre os is desde as fases iniciais da tempada 
e curarnos en saúde. fixemos un enorme traballo na cartogra-
fía e o calibrado dos novos propulsores e ao mesmo tempo 
tratamos de solucionar o que nos causou problemas de fia-
bilidade o ano pasado.

director Xeral técnico de renault Sport F1

«Cada ano buscamos unha nova 
optimización e traballamos de xeito 

conxunto cos nosos socios para axudarlles 
a alcanzar o máis alto nivel de eficacia»

Entrevista con 
Rob White

Que modificacións aplicaron?

Non aportamos ningún cambio fundamental, pero si 
contamos cun plan de acción que debería permitirnos 
resolver cada un dos problemas que sufrimos en 2012. Ao 
contrario das tempadas anteriores nas que se había clarifica-
do a regulamentación técnica, este ano non hai ningún cam-
bio importante que incorporar. É un punto moi positivo xa que 
nos permite traballar máis na optimización da nosa eficacia.

En 2014 chega o motor V6. Como van 
repartir este ano os recursos entre o 
desenvolvemento e a explotación?

No que ao V8 se refire, o desenvolvemento resúmese á 
preparación de cada Gran Premio á vez que nos aseguramos 
de que a calidade estea presente. Naturalmente, este ano o 
estudo e o desenvolvemento do V6 mobilizarán boa parte 
dos recursos habitualmente asignados ao V8. Teremos que 
permanecer concentrados ata o Gran Premio de Brasil. O 
novo V6 será o maior cambio dos últimos dez anos. Temos 
que contar coa tranquilidade de espírito de que todo fun-
ciona na pista esta tempada.

Poderiamos asistir a unha nova «carreira dos 
escapes» como en anos anteriores?

Non exactamente. Os catro equipos aos que abaste-
cemos adoptaron unha actitude á vez agresiva e con-
servadora. Isto segue sendo no fundamental o mesmo 
package, pero teñen que manter certa agresividade para 
lograr o mellor resultado e manterse no máis alto. O noso 
cometido é acompañar a cada equipo na consecución des-
te obxectivo.
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PVP recomendado en Península y Baleares para New Generation i30 1.4 MPI 100 cv base válido hasta fin de mes. Incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, y descuento equivalente al Plan PIVE del Gobierno. Modelo visualizado: New Generation i30 
Style. Garantía de devolución: sujeto a condiciones del programa “Compromiso de Devolución”. Infórmate en tu concesionario o en www.hyundai.es.
* Hyundai aplicará el descuento equivalente del plan PIVE en toda la gama excepto Santa Fe, ix55 y aquellos cuyo importe supere los 25.000 € (sin IVA). Ampliación descuento Plan PIVE aplicable exclusivamente a titulares de vehículos con un mínimo de 6 meses de antigüedad.

Porque Hyundai sigue haciendo imparable el plan PIVE,
aunque las ayudas se hayan acabado.
Ven a Hyundai y recibir�s el mismo descuento* en
toda la gama Hyundai sin importar la edad de tu coche.
Imparable, ¿no?

Adem�s de haberlo ampliado,
ahora lo mantenemos.HYUNDAI S� MANTIENE 

EL PLAN PIVE AMPLIADO
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tras oito anos no máis alto 
nivel, o rS27 é un motor V8 
altamente optimizado. en 
realidade, para a súa última 
tempada de explotación 
fíxose fincapé nunha fiabili-
dade cada vez máis óptima e 
na flexibilidade de xestión.

«Ao final da tempada, os 
V8 darán paso aos V6. Ao cabo 
destes oito anos, os propul-
sores, pero tamén as normas 
que os rodean, chegaron á súa 
madurez. Isto non nos impi-
de buscar novas optimizaci-
óns cada ano», declara Rob 
White. Grazas a unha utiliza-
ción lixeiramente diferente 
do motor, podemos conse-
guir aínda máis eficacia. Nese 
sentido, traballamos arreo 
para rabuñar as últimas milé-
simas de segundo que podia-
mos sacar de cada peza».

«Naturalmente, a fiestra 
que queda por explorar re-
dúcese ano tras ano», indi-
ca Rémi Taffin, Director das 
Prestacións en pista.

«Aínda así existen algu-
nhas evolucións que pode-
mos aportar á cartografía do 
motor e que diminuirán o 
consumo. Isto implica unha 

relación cada vez máis próxi-
ma entre os equipos e o fabri-
cante dos motores».

«Consideramos que o ano 
pasado reforzamos 
a parte operativa, 
adaptando os 
nosos procede-
mentos e as no-
sas estruturas 
para que coinci-
dan coas culturas 
de cada escudería 
socia. Podiamos ga-
rantir que o motor estivese 
correctamente optimizado e 
axustado ao desenvolvemen-
to do chasis, o que inclúe o 
desenvolvemento dos esca-
pes con efecto Coanda que 
se foron incorporando ao 
longo de todo o ano. Temos 
que mostrar unha capaci-
dade de reacción suficiente 
para incorporar desenvol-
vementos de tal magnitude. 
Traballamos moito este as-
pecto e o noso obxectivo é 
profundar nesta vía en 2013. 
Así mesmo, a constancia nos 
nosos procedementos é un 
factor no que podemos ba-
sear a nosa procura de fiabi-
lidade transversal. A pasada 
tempada demostrou unha 
vez máis que cada quilómetro 

debe explotarse a fondo para 
poder alcanzar unha calidade 
máxima».

Ao contrario das tempa-
das anteriores nas que se 
había clarificado a regula-
mentación técnica, este ano 
non hai ningún cambio im-
portante que incorporar. É 
un punto moi positivo xa que 
permite capitalizar os anos 
de experiencia de Renault 
Sport F1. A fiabilidad é un 
aspecto no que RSF1 segue 
centrándose.

O motor RS27: Un V8 altamente optimizado

Características técnicas do RS27

dESIGnACIón: RS27-2013
COnfIGuRACIón: 2.4L V8
nÚMERO dE CILIndROS:  8
nÚMERO dE VÁLVuLAS:  32
CILIndRAdA:  2400 cc
PESO:  95 kg
ÁnGuLO dA V:  90°
RÉXIME MÁXIMO:  18.000 r.p.m.
CARBuRAnTE:  TOTAL
ACEITE:  TOTAL
POTEnCIA:  >750 cv
BuXíAS: descarga en semi-superficie
ACEndIdO:  inductivo de alta enerxía
PISTónS:  aliaxe de aluminio
BLOQuE MOTOR:  aliaxe de aluminio
CIGÜEñAL:  aliaxe de aceiro nitrurado 

con contrapeso de  
aliaxe de tungsteno

BIELAS:  aliaxe de titanio
SISTEMA dE AdMISIón:  8 bolboretas


