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Moveo: unha moto que se converte en maleta?

Moverse pola cidade estase 
a converter nunha tarefa com-
plicada, o tráfico vólvese cada 
vez máis intenso e os atas-
cos e as présas multiplícanse 
na contorna urbana. É por iso 
que as compañías de automó-
biles andan á espremer o miolo 
á procura da solución perfec-
ta para amañar este proble-
ma, a solución require ter en 
conta varios factores: o feito 
de ocupar menos espazo que 
os vehículos convencionais, 

ser máis lixeiro, doado de es-
tacionar e ser respectuoso co 
medio ambiente. A listaxe de 
características non é sinxe-
la de compatibilizar pero non 
é algo imposible, a compañía 
húngara Antro Group vén de 
demostralo ao atopar respos-
ta a esta demanda... ou algo 
que se lle achega bastante. 
Trátase da Moveo, un motoci-
cleta moi lixeira (pesa arredor 
de 25 quilos) e que se encar-
ta dun xeito semellante ao 

desas bicicletas que se deixan 
ver cada vez máis polas cida-
des. Para resultar aínda máis 
cómoda, esta scooter póde-
se transportar como se dunha 
maleta de viaxe con rodas (tro-
lley) se tratara. Así, se presenta 
esta idea, como unha nova op-
ción de medio de transporte, 
Moveo foi concibido para mo-
verse na cidade e conta con 
dous motores eléctricos que 
van instalados nos cubos das 
lamias. Engadir que a enerxía 

que lle chega das baterías de 
ións de litio dálle unha autono-
mía de 35 quilómetros cunha 
velocidade punta de 45 km/h 
(máis que abondo para circular 
por cidade) recargándose a súa 
batería en aproximadamente 
unha hora.

O lanzamento das primei-
ras 4.000 unidades da Moveo 
-previstas para este 2013 en 
Estados Unidos- terá un prezo 
de entre os 2.400 e os 3.500 eu-
ros por modelo.

O Punto cumpre 20 anos 
En 1993 chegaba aos conce-

sionarios o primeiro Fiat Punto. 
Arestora, 20 anos despois, o mo-
delo da casa italiana está de ani-
versario e para celebralo estrea 
gama: a Model Year. A devandi-
ta gama componse de dous aca-
bados: Pop e Easy, asociados a 
5 motores  respectuosos co me-
dio ambiente, que sitúan a Fiat 
como a marca máis ecolóxica 
de Europa por 6º ano consecuti-
vo. Así, este modelo traerá dous 
motores gasolina de 69 cv e 77 

cv equipados con Start&Stop de 
serie, un motor diésel de 75 cv e 
dous motores bi-fuel de 70 e 77 
cv propulsados por gasolina/me-
tano e gasolina/GLP respectiva-
mente. O Fiat Punto co acabado 
Pop conta cun equipamento de 
serie que trae: mando a distancia 
de apertura e peche, aire acondi-
cionado, axuste de faros en altu-
ra, ABS, BAS (Asistencia á freada 
de emerxencia), airbags de con-
dutor e pasaxeiro, computador 
de a bordo, radio CD con MP3 

(mandos no volante, 4 altofa-
lantes e 2 tweeters), entre outros 
elementos. En canto ao acaba-
do Easy, engade ao anterior: la-
mias de aliaxe de 15”, volante e 
pomo do cambio en pel, faros 
deportivos escurecidos, retrovi-
sores eléctricos e térmicos en cor 
da carrozaría, airbags de cortina, 
Blue&Me (Bluetooth+mandos 
volante+USB), etc. Cómpre subli-
ñar que o Punto 20 Aniversario 
suma á listaxe do acabado Pop 
máis elementos, como o teito e 

o alicerce B pintados en negro, 
lamias de aliaxe de 16” negro 
brillante, spoiler, cristais escu-
ros, suspensión deportiva, tubo 
de escape cromado, cadro de 
mandos en acabado Tarmac, 
acabados interiores cromados, 
tapizaría Sportex con costuras 
grises...

Os prezos do Fiat Punto van 
dende os 10.100 euros do 1,2 8v 
Pop 69 cv até os 13.500 euros 
do 1,4 Easy 70 cv Natural Power 
Gasolina/Metano.
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■ emILIO BLAncO | TexTo

As matriculacións se-
guen en descenso, pero a un 
ritmo menor respecto a estas 
alturas do 2012. Os concesio-
narios galegos venderon en-
tre xaneiro e marzo un 5,75 
por cento menos respecto 
ó primeiro trimestre do ano 
pasado. En total, nos tres pri-
meiros meses deste exercicio 
comercializáronse 6.674 co-
ches en Galicia.

Marzo tamén foi un pe-
ríodo de números verme-
llos para as matriculacións. 
A caída na comunidade 
galega foi dun 8,3 por cen-
to, polo 13,9 do conxunto 
de España. Os establece-
mentos galegos venderon 
2.264 automóbiles o mes 
pasado.  A baixada  foi es-
pecialmente pronunciada 
na Coruña, cun descenso 
dun 11,6 por cento. A se-
guir quedaron as provin-
cias de Pontevedra, cunha 

redución dun 6,8; Lugo, 
dun 5; e Ourense, dun 1,5.

A estas cifras negativas 
hai que engadir as que se 
rexistran no mercado de co-
merciais. As empresas gale-
gas venderon en marzo un 
2,5 por cento menos deste 
tipo de vehículos, mentres 
que as matriculacións no 
conxunto de España caeron 
un 19,2.

distorsión
As distintas asocia-

ción patronais afirman que 
o “efecto estacional” da 
Semana Santa distorsio-
nou o mercado en marzo. 
Apuntan que houbo tres 
días menos de venda e iso 
influíu nos resultados do 
mes. Malia que as matricu-
lacións continúan á baixa, 
os empresarios manteñen 
a súa confianza en que os 
inventivos do Plan PIVE 2 
acaben dando froitos.

O presidente da patro-
nal de vendedores Ganvam, 
Juan Antonio Sánchez 
Torres, di que “é indubida-
ble que o Plan PIVE 2 está 
animando o tráfico ós con-
cesionarios e reducindo a 
caída no medio dunha cri-
se de confianza, consumo e 
financiamento”. Na mesma 
liña pronúnciase o director 
de Comunicación da asocia-
ción de fabricantes Anfac, 
David Barrientos, que pensa 
que o programa de axudas 
á compra “está facendo de 
soporte evitando un des-
plome moito maior”  das 
matriculacións.

O presidente da pa-
tronal dos concesionarios 
Faconauto, Jaume Roura, 
sinala que o “Plan PIVE 2 
funciona de xeito correc-
to e esperamos que a par-
tir da segunda metade do 
ano empecemos a apreciar 
certa mellora”.

As vendas caen un 5,75 por cento 
no primeiro trimestre en Galicia

A baixada de marzo é dun 8,3

A patronal atribúe á Semana Santa o descenso do mes pasado

Reactivación
■ emILIO BLAncO | TexTo

Malia que as matriculacións se-
guen caendo, sería inxusto non 
ver os efectos positivos dos distin-
tos plans de incentivos á compra 
de coches e de vehículos comer-
ciais: o PIVE, o PIVE 2 e o PIMA. En 
época de fortes recortes e subas 
fiscais, trátase da primeira medi-
da tanxible de reactivación pos-
ta en marcha polo Goberno. Moi 
importante para darlle aire a unha 
actividade económica que serve 
de termómetro para medir a saú-
de do consumo (na UCI nestes 
momentos). En Galicia empezan 
a percibirse algúns resultados. As 
vendas a particulares comezan ti-
midamente a crecer ou a amorte-
cer a súa caída. Nas provincias de 
Lugo e Ourense subiron no pri-
meiro trimestre, aínda que é ben 
certo que partían de cifras moi 
baixas no 2012. En Pontevedra se-
guen en números vermellos pero 
moi preto de cambiar de tenden-
cia. Ademais, estes plans supo-
ñen unha axuda ás familias e traen 
beneficios ambientais coa reno-
vación do parque móbil. En defini-
tiva, sen estes programas, o sector 
da automoción viviría unha situa-
ción moito máis crítica da que xa 
soporta.

Aínda valorando os aspectos 
positivos descritos, estamos moi 
lonxe de ver brotes verdes. É moi 
preocupante a forte caída das matri-
culacións que seguiron acumulan-
do os concesionarios da Coruña no 
primeiro trimestre. O segmento 
dos vehículos comerciais continúa 
cunha falta de pulso alarmante: cun 
descenso de máis dun 11 por cento 
entre xaneiro e marzo en Galicia. Iso 
demostra a pouca capacidade de 
negocio dos autónomos e das pe-
mes galegas neste inicio do 2013. 
Tampouco podemos esquecer os 
recentes peches de empresas em-
blemáticas como os concesiona-
rios de Lobelle ou de Alfa Romeo 
en Santiago. Exemplos traumáticos 
do que supón esta situación para os 
empresarios e os traballadores que 
a viven. Colocando todo isto na ba-
lanza, vemos que o fiel segue cla-
ramente apuntando ó precipicio. 
Pero non desdeñemos os efectos 
dos respectivos PIVE porque, sen 
dúbida, servirán para manter moi-
tas pequenas empresas e empregos 
que estaban a piques de perderse.

O P I N I Ó N
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Dos e-mails recibidos 
na nosa redacción moi-
tos tratan dos mantemen-
tos dos automóbiles e do 
taller a onde levalos. O 
eterno debate que xorde, 
sobre todo cando o vehí-
culo xa ten uns anos, é se 
o levamos a un reparador 
multimarca ou a un servi-
zo oficial.

Nós sempre dicimos 
que hai que levalo a un es-
tablecemento profesional 
e de garantía. Nas páxinas 
deste número de Sprint 
Motor temos un par de re-
portaxes que nos poden dar 
algo de luz sobre este tema, 
unha sobre os talleres e ou-
tra sobre un centro de reci-
claxe exemplar (Trameve).

Hai unha crítica po-
pular sobre os altos pre-
zos dos concesionarios 
oficiais, algo que na ac-
tualidade é falso, pois 
axustáronse perfectamen-
te aos tempos que corren 
e son certamente compe-
titivos para a calidade e a 
profesionalidade das súas 
reparacións, todas elas 
coa garantía correspon-
dente. Falamos de recam-
bios e aceites de calidade 
e de man de obra cualifi-
cada. Mecánicos que están 
en permanente actualiza-
ción, algo obrigado polas 
propias marcas que repre-
sentan os concesionarios. 

Isto ten un valor engadi-
do que, evidentemente, 
hai que pagar.

Os talleres da nosa con-
fianza tamén hai que telos 
en conta, sempre e can-
do sigan mantendo o seu 
persoal actualizado pun-
tualmente nas últimas téc-
nicas do automóbil e nos 
dean garantías en todas as 
operacións realizadas.

A isto temos que enga-
dir a excepción que con-
firma a regra: en todas as 
partes sempre hai un ga-
ravanzo negro.

Os que rexeitamos de 
pleno son os talleres ile-
gais. Un “señor” que fai os 
mantementos no baixo da 
súa casa e sen ter os per-
misos necesarios nin pagar 
os impostos que pagamos 
todos os cidadáns, par-
te dunha mala base: non 
xoga limpo. Como imos 
pensar que a reparación 
ou o mantemento que fai 
do noso coche é correcto 
cando de base tratamos 
cun “pirata”?

Un curioso correo 
electrónico dun lector fa-
cía referencia a este tema. 
Concretamente dicía: “Os 
usuarios somos moi críti-
cos, por non dicir moi re-
pugnantes, co prezo dos 
cambios de aceite perió-
dicos. Esgrimimos, ás ve-
ces, a escusa da situación 

económica para “ratear” na 
revisión, tanto na factura 
como na periodicidade 
quilométrica (moitos con-
dutores fan a revisión máis 
tarde do preciso)”.

No mesmo e-mail des-
pois de facer unha crítica 
a outras escusas e “chiri-
gotas” (así o escribía) con-
tinuaba: “... Desta forma, 
algúns levan a facerlle o 
cambio de aceite ao esta-
blecemento máis barato 
e, mentres agardan que o 
mecánico faga o seu traba-
llo, van tomar unhas cerve-
xas cunha tapa ao bar de 
enfronte. Curiosamente, 
contrastando a factura da 
tasca e a do taller, é máis 
cara a das consumicións 
no bar ca a da revisión do 
coche. Hai xente así”.

Probablemente falta 
cultura e concienciación 
do que significa facerlle 
un correcto mantemento 
ao noso automóbil, tanto a 
nivel de seguridade como 
da propia vida do vehículo.

Por iso fágalle a re-
visión onde mellor o 
considere, pero que o es-
tablecemento sexa profe-
sional e de garantía plena. 
Escatimar cartiños nestas 
operacións a medio/lon-
go prazo vainos saír máis 
caro. Nalgúns casos inclu-
so custou un susto ou un 
desgusto.

Onde facemos a revisión do coche?  
A voltas cos talleres e cos mantementos

EDITORIAL

EDITORIAL
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Cambio de imaxe para os Skoda 
Superb e Superb Combi

A véspera do Salón do 
Automóbil de Xangai Skoda 
amosaba a face renovada 
de dous dos seus modelos: 
o Superb e o Superb Combi. 
A estrea, celebrada o 19 de 
abril, atopouse inserida no 
marco da Volkswagen Group 
Night e nela puidéronse per-
cibir os cambios experimen-
tados polos dous modelos, 
como por exemplo o exte-
rior completamente cam-
biado: liñas claras, precisión 
e proporcións equilibradas. 
Alén disto, o novo Superb 
aposta por un mellorado 
aforro de combustible, me-
nos emisións contaminantes 
e novas solucións en termos 
de tecnoloxía. Do interior do 
Superb, salientan os volantes 
de tres e catro radios en nove 
variantes distintas, nove ta-
pizados para os asentos e 
novos deseños. En canto a 
tecnoloxía, o Superb é afo-
rrador por definición: máis 

dun 19% de combustible en 
comparación cos seus prede-
cesores. E iso acádase grazas 
á tecnoloxía Start&Stop e á re-
cuperación da enerxía cinética, 
que virán de serie en todos os 
motores diésel do Superb e ta-
mén no gasolina 1.4 TSI de 125 
cv. Pola súa banda, o Superb 
GreenLine só consume 4,2 li-
tros de combustible aos 100 
km, o que corresponde a un-
has emisións de CO2 de 109 g/
km. Engadir que o motor diésel 
2.0 TDI de 140 cv inclúe ago-
ra unha transmisión manual 
na versión 4x4 e o 2.0 TDI de 
170 cv 4x4 combínase cunha 
transmisión DSG de seis veloci-
dades. Informar que o Superb 
acadou as cinco estrelas no 
test de colisión EuroNCAP, pro-
ba máis que abonda de que a 
seguridade é ben importante 
para Skoda.

O novo Superb lanzarase 
nos mercados europeos a fi-
nais de xuño deste ano.

Trax, un todoterreo pequeno
Chevrolet vén de deseñar un SUV (Vehículo Deportivo 

Utilitario) axeitado para aqueles clientes urbanos que van 
á procura dun todoterreo de tamaño reducido. Así, o seg-
mento dos SUV-B, ou todoterreos pequenos, incorpora 
agora un novo modelo pertencente á casa americana, 
trátase do Trax. Este modelo achega moitas das vantaxes 
dun todoterreo pero cun consumo máis reducido, sen 
esquecer a tracción total e a súa conectividade mellora-
da de Chevrolet MyLink. Con 4,2 m de lonxitude, 1,7 de 
ancho e 1,6 de alto, este Chevrolet ofrece até oito confi-
guracións dos asentos, sendo o espazo de carga de até 
1.370 litros. Asemade, o exterior conta con máis posibili-
dades de transporte, xa que este modelo conta de serie 
con barras de teito cunha capacidade de carga de 75 kg 
e admite remolques de até 500 kg. De falarmos de tec-
noloxía, a Chevrolet MyLink incluída neste Trax permite 
acceder de xeito doado a axendas telefónicas, listaxes de 
reprodución persoais, galerías de fotos (mediante USB 
ou iPhone) e vídeos (mediante USB ou entrada auxiliar) 
así como outros medios almacenados. En canto a moto-
res, a gama que traerá este Chevrolet Trax consiste nun 
turbo de gasolina 1.4 l de 140 cv, un gasolina 1.6 l e un 
turbodiésel 1.7 l de 130 cv; todos os modelos con trans-
misión manual incluirán a función Start&Stop. Tanto o 
turbodiésel 1.7 l coma o gasolina turbo 1.4 l achegaranse 
cunha caixa de cambios automática de seis velocidades.

Ford desvela a feitura da súa nova saga deportiva
No pasado encontro 

de clásicos deportivos co-
ñecido como Espírito de 
Montjuïc (celebrado do 12 
ao 14 de abril) presentaba 
Ford a súa gama deportiva, 
composta polo  Focus ST e 
o Fiesta ST. Asemade, os asis-
tentes á xuntanza puideron 
tamén gozar da visión de 
máis de dez modelos do 
senlleiro Ford GT40, que re-
cibía unha homenaxe logo 
de  50 anos de existencia.

O Fiesta ST caracterízase 
por ser un dos deportivos 
máis pequenos do merca-
do. Desenvolvido por Ford 
Team RS, este compac-
to urbano equipa o motor 
EcoBoost turbo de dobre ár-
bore de levas e distribución 
variable de 1.6 litros e 182 cv 
de potencia, cunha relación 
de par motor de 290 Nm 

con función Overboost que 
fan deste Fiesta o máis rápi-
do da historia. Este modelo 
tamén conta cun novo chasis 
do coche global do segmento 
B, achegando: nova dirección, 
suspensión e freos, configura-
ción xeral, acabados específi-
cos, unha versión mellorada 
do sistema Ford Vectoring 
Control (eFVC) e do sistema 
de Control de Estabilidade 
Electrónico (ESP) de tres ni-
veis e unha transmisión ma-
nual de seis marchas. O Fiesta 
ST xa se atopa nos concesio-
narios españois a un prezo de 

21.750 euros. Pola súa banda 
o Focus ST trae un lixeiro mo-
tor de aluminio 2.0 EcoBoost 
de 250 cv e unha caixa de 6 
velocidades, con inxección di-
recta e turbocompresor cuns 
niveis de aforro de combus-
tible de 7,2 litros ao 100 km, 
sendo as súas emisións de 
CO2 de 169 g/km. Por último, 
salientar a presenza do Ford 
GT40 -nado en 1963 e tamén 
coñecido como Gran Turismo- 
que como xa apuntamos ta-
mén quixo estar no encontro 
de Montjuïc co gallo de fes-
texar os seus 50 anos de vida.

❱❱ Hyundai e Kia chamaron a revisión a 1,86  
millóns de automóbiles de diferentes mo-
delos en estados Unidos, ante posibles de-
fectos detectados na suxeición dos airbag 
e na iluminación do sistema de freado.

❱❱ os novos lanzamentos de vehículos na planta  
de PSA Peugeot citroën en Vigo, os modelos 
c-elysée, Peugeot 301, as versións eléctricas 
das furgonetas e o novo c4 Picasso, implica-
rán un aumento de mil empregos no persoal 
da fábrica, con respecto ao número de traba-
lladores que había a finais de 2012.

❱❱ Ford introducirá en 2013 o seu proceso de  
pintura eficiente a catro novas plantas 
en tres continentes, entre as que se ato-
pa a española de Almussafes, o que servi-
rá para reducir entre un 15% e un 25% as 
emisións de dióxido de carbono (cO2) de 
ditas instalacións.

❱❱ as cidades de Barcelona, Palma de mallorca  
e madrid son as que rexistraron uns 
maiores niveis de conxestión de tráfico 
durante o pasado exercicio en españa, 
segundo un informe elaborado polo pro-
vedor de produtos e servizos de navega-
ción e localización TomTom.

BreVeS
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Ghibli, o primeiro diésel de Maserati
A marca italiana de 
deportivos de luxo, 
Maserati, elixiu esce-

nario para a presentación da 
súa nova berlina de catro portas 
Ghibli, o lugar en cuestión será o 

Xangai Motor Show, que se leva-
rá a cabo na cidade chinesa do 
21 ao 29 de abril. O Ghibli estará 
dispoñible cun motor bi-turbo 
V6 de 3.0 litros, transmisión au-
tomática de oito velocidades e 

tracción traseira ou integral no 
novo Q4. Estaremos perante o 
primeiro Maserati da historia 
producido con motorización 
diésel, equipando un 3.0 li-
tros V6 turbo-diésel. Cómpre 

engadir que é a primeira berli-
na deportiva de Maserati neste 
segmento e pretende ser a peza 
chave da casa italiana de cara a 
acadar a súa meta de 50.000 
unidades vendidas ao ano.

A3 Sedan, unha 
nova berlina 
compacta

Audi segue a traba-
llar no eido das ber-
linas compactas e 

anuncia a chegada dun novo 
modelo incluído neste seg-
mento, trátase do A3 Sedan, 
que chegará coa primavera. 
Este catro portas defínese 
polo seu reducido peso de 
1.205 kg (grazas á súa cons-
trución lixeira), pola poten-
cia dos seus motores e polas 
solucións de alta tecnoloxía 
no ámbito do infotainment 
e dos sistemas de asisten-
cia ao condutor. A medio 
camiño entre unha berlina 
de tres volumes e un cupé, 
este modelo ten unha lon-
xitude total de 4,46 metros 
e unha capacidade de male-
teiro de 425 litros. Asemade, 
o novo A3 Sedan estará dis-
poñible con tres motores de 
catro cilindros (datos provi-
sionais) con inxección direc-
ta, turbosobrealimentación, 
xestión térmica e o sistema 
Start&Stop. Os motores en 
cuestión serán: un 2.0 TDI 
de 150 cv que acelera de 0 
a 100 km/h en 8,4 segundos 
e ten unha velocidade punta 
de 213 km/h, cun consumo 
de 4,2 litros de combustible 
aos 100 km e unhas emi-
sións de 108 gramos de CO2 

por quilómetro. No caso do 
1.4 TFSI de 140 cv, contará 
co sistema COD (Cylinder 
on Demand), que desconec-
ta dous cilindros con cargas 
baixas, ten un consumo de 
media de 4,7 litros de com-
bustible aos 100 km, o que 
equivale a unhas emisións 
de CO2 de 109 g/km. O vehí-
culo acelera de 0 a 100 km/h 
en só 8,4 segundos e acada 
unha velocidade punta de 
213 km/h. En canto ao 1.8 
TFSI, rende 180 cv e achega 
-entre outras cousas- unha 
inxección dobre nas cáma-
ras de combustión e no co-
lector de admisión. Dicir que 
este modelo ten unha ace-
leración estándar de 7,3 se-
gundos e unha velocidade 
punta de 232 km/h, sendo 
o seu consumo de 5,7 litros 
aos 100 km (135 gramos de 
CO2 por km). Cómpre en-
gadir que segundo o mo-
tor, o A3 Sedan montará un 
cambio manual de seis mar-
chas ou o S tronic de dobre 
embrague.

Citroën Wild Rubis, o todoterreo da liña DS
O Salón do Automóbil 
de Xangai (do 21 ao 
29 de abril) acollerá 

a estrea do novo Citroën DS 
Wild Rubis. Estamos a falar 
dun concept-car que amosa 
o que será o SUV (todoterreo) 
da liña DS, que incorporará a 
tecnoloxía Full-hybrid Plug-
in. Deseñado en París, o Wild 
Rubis posúe unha carrozaría 
que combina a forza dun to-
doterreo coa elegancia dun 
DS, pois conta cun lateral 
cromado único, con barras 
no teito que lle achegan po-
tencia e acompañan a escul-
tura da aleta traseira. 

Cunha lonxitude de 4,7 
m, 1,95 m de ancho e 1,59 m 
de alto, este modelo conta 
cunha distancia entre eixos 
de 2,9 m e unhas rodas de 
21 polgadas. Do frontal sa-
lienta a súa calandra, con 
tratamento tridimensional 

e o emblema DS en rele-
vo, así como os proxecto-
res full LED. Dicir que estas 
luces son inéditas e están 
compostas por 3 módulos 
de iluminación móbiles ro-
deados por intermitentes 
desprazados sobre a par-
te inferior e por unha fir-
ma luminosa con feitura 
de diapasón na contorna 
da óptica. O portón trasei-
ro integra na súa parte su-
perior o grupo óptico, cuxa 
tapa incorpora un cromado 
que subliña a identidade lu-
minosa do vehículo e crea 
un efecto de profundidade, 
grazas a un sutil xogo lumi-
noso coa trama DS. Por úl-
timo, subliñar a carrozaría 
vermello rubí deste Citroën, 
que varía de ton segundo a 
intensidade luminosa, com-
pletando a gama cromática 
do universo DS.
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ContiCrossContact 
LX 2, o pneumático 
todoterreo

Continental, a empre-
sa xermana de pneumá-
ticos, vén de incorporar á 
súa gama un novo pneu-
mático pensado para 
os SUV (Sport Utility 
Vehicle), con resistencia 
para dentro e fóra da es-
trada. Deseñado para co-
ches como o Evoque, 
Qashqai e o Touareg, o 
pneumático en cues-
tión chega baixo o nome 
de ContiCrossContact LX 
2 e estará á venda a co-
mezos deste verán. O 
ContiCrossContact LX 2 
achega unhas prestacións 
de freada un  6% mellor, 
unha mellora do 3% en 
manexabilidade e unha 
resistencia aos cortes fóra 
de estrada un 10% me-
llor que o seu predecesor. 
Asemade, os enxeñeiros 
de desenvolvemento de 
Continental melloraron 
tamén a resistencia á ro-
daxe nun 8% e a quilome-
traxe en máis dun 25%, 
neste novo pneumático. 
O ContiCrossContact LX 
2 estará dispoñible en 30 
medidas diferentes para la-
mias entre 15 e 18 polga-
das, variando as códigos 
de velocidade entre os 180 
e os 240 Km/h.

A familia Jumpy vén de ex-
perimentar cambios que abran-
guen ao motor, equipamento e 
deseño. Indo ao miolo, Citroën 
dotou ao novo Jumpy cun mo-
tor HDi 160 AUT6 na versión 
Multispace Millenium L, con 163 
cabalos, unha caixa automáti-
ca de seis velocidades e espazo 
para oito pasaxeiros (no caso de 
optar por unha terceira fileira 

de asentos). Tamén engadiu va-
rios mecanismos de seguridade 
activa (ESP+ASR), un amplo ma-
leteiro (770 litros), regulador/li-
mitador de velocidade, aceso 
automático de luces, climatiza-
dor automático, cristais sobre-
tintados a partir da segunda 
fileira de asentos e Connecting 
Box (Bluetooth+USB+Toma au-
dio). A xeito opcional pódeselle 

engadir o eMyWay, un sistema 
telemático provisto de nave-
gador con pantalla cor de 7”, 
que permite realizar chama-
das de urxencia e emerxencia 
localizadas. 

Por último, informar dos 
tipos de contratos de ser-
vizo que achega Citroën: o 
EssentialDrive, para particu-
lares e empresas, que inclúe a 
reparación de avarías mecáni-
cas, eléctricas e electrónicas, 
substitución de pezas e servizo 
Citroën Asistencia; e o  contrato 
de Mantemento Integral, que 
engade ás vantaxes do anterior 
as operacións de mantemento 
periódico preconizadas pola 
marca, a reparación ou subs-
titución de pezas defectuosas 
ou de desgaste e a posibilidade 
dun vehículo de substitución.

O prezo do Citroën Jumpy 
HDi 160 AUT6 Multispace 
Millenium L é de 26.365 euros.

Os SUV (Vehículo Utilitario 
Deportivo) de tamaño medio es-
tán de estrea, máis polo miúdo a 
marca Jeep, que vén de anunciar 
a chegada dun novo modelo, o 
Cherokee 2014. Coa xa coñecida 
capacidade Jeep 4x4, chega este 
todoterreo coa primeira trans-
misión automática con nove ve-
locidades no segmento e unha 
mellora do 45% no consumo de 
combustible (en canto ao seu pre-
decesor), interior de alta calidade, 
tecnoloxía superior e máis de 70 
características avanzadas de se-
guridade e sistemas antirroubo. 
De querermos salientar as carac-
terísticas deste Cherokee 2014 
deberiamos facer unha listaxe na 
que incluír: tres sistemas novos 

de 4x4 para todo tipo de condi-
cións climáticas (Jeep Active Drive 
I, Jeep Active Drive II con PTU de 
dúas velocidades e baixo rango e 
Jeep Active Drive Lock con PTU de 
dúas velocidades, baixo rango e 
diferencial traseiro con mecanis-
mo de seguro), un sistema de con-
trol de tracción Selec-Terrain de 
Jeep con cinco opcións de mane-
xo (Auto, Neve, Sport, Area/Lama 
e Rochas), mellor capacidade de 
remolque V6 (4,500 libras de ca-
pacidade), economía de com-
bustible (até 31 millas por galón 

(mpg)), sendo o primeiro SUV con 
transmisión automática de 9 velo-
cidades e con eixo traseiro que se 
pode desconectar, 1-4 Tigershark 
MultiAir de 2.4 litros (aforro de 
combustible de máis dun 45%) e 
un motor Pentastar V6 de 3.2 litros 
do Grupo Chrysler.

En canto á tecnoloxía que 
atoparemos neste Jeep subliñar 
un panel de instrumento recon-
figurable a cor de 7 polgadas, un 
centro multimedia Uconnect con 
pantalla táctil de 8.4 polgadas e 
acceso a Uconnect por móbil.
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Jeep Cherokee 
2014, automático 
con 9 velocidades

Jumpy, agora con caixa automática de seis velocidades
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❱❱ a factoría de Vigo iniciou a produción das  
furgonetas eléctricas das marcas do 
grupo PSA, a Partner electric e a Ber-
lingo electric, o seu lanzamento co-
mercial en españa está programado 
para o verán. A nova Partner electric 
e o seu equivalente citroën Berlingo 
funcionan con dous paquetes de ba-
terías de iones de litio cunha capaci-
dade de 22,5 kW/h que están situa-
das baixo o chan, a ambos os dous 
lados do eixe traseiro.

❱❱ a fábrica de mini en oxford celebrou  
100 anos dunha produción que arrin-
cou cun “Bullnose” morris Oxford. en 
1913, a produción semanal era de 20 
vehículos. Ata a data, a planta produ-
ciu máis de 11,65 millóns de coches 
que levaron as insignias de 14 mar-
cas diferentes, para as que traballa-
ron alí 500.000 persoas.

❱❱ Ford investirá un millón de euros este  
ano en facilitar a mobilidade a per-
soas con discapacidade. A primei-
ra fase centrarase nesa accesibilida-
de aos vehículos Ford de persoas con 
discapacidade mediante liñas de ac-
tuación concretas na venda e pos-
venda, ou o que é o mesmo facilitar 
axudas directas ás adaptacións dos 
coches, así como mellorar a accesibi-
lidade dos concesionarios.

BreVeS
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Burgman 650, versión do 2013
Suzuki vén de crear 
unha nova versión do 
seu modelo Burgman 

650, unha scooter que quere 
traducirse en comodidade e se-
guridade. Así, a Burgman 650 
2013 vólvese máis orixinal gra-
zas a elementos como as dúas 
luces diúrnas Led ou os inter-
mitentes integrados nos espe-
llos retrovisores. O piloto desta 
Suzuki permanecerá sempre ao 
tanto do que acontece grazas á 
súa instrumentación, pois conta 
con grandes reloxos analóxicos 
para o velocímetro e o contarre-
volucións, unha pantalla dixital 
na que se amosan o contaqui-
lómetros total e dous parciais, o 

nivel de combustible, a tempera-
tura do refrixerante, a tempera-
tura ambiente, o reloxo horario, 
o indicador de nivel e cambio 
de aceite, o xeito de transmisión 
(modo Drive, Power ou Manual) 
e a marcha engrenada (en 
modo de transmisión manual). 
A Burgman 650 achega un novo 
indicador Eco Drive que facilita 
unha condución económica 
para reducir o impacto ambien-
tal. Cun motor de refrixeración 
líquida e 638 c.c., este modelo 
conta cuns novos inxectores, co 
sistema PAIR (Pulsed-secondary 
AIR-injection) e cunha optimiza-
ción do sistema de escape cun 
novo catalizador que melloran 

a eficiencia do motor e reducen 
as emisións aínda máis (precisa 
dun 15% menos de combusti-
ble que o modelo precedente en 
modo Drive). Hai que engadir o 
sistema de antibloqueo de freos 
(ABS) e a súa elevada capacida-
de de carga cun gran oco baixo o 
asento  de 50 litros de capacida-
de, tres portaluvas e unha toma 
de corrente de 12 v ideal para 
cargar o teléfono móbil.

Dicir que a pantalla fron-
tal está deseñada para ofrecer 
tanto unha elevada protección 
contra o vento coma unha vi-
sión clara da estrada, sendo re-
gulable electricamente para 
adaptarse á altura do piloto.
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Nissan Leaf, agora 
europeo

Nissan ábrese camiño 
no eido da fabricación 
de coches eléctricos en 

Europa, coa inauguración oficial 
da produción do novo e mello-
rado Nissan Leaf 100% eléctrico. 
Así, este Leaf -que achega máis 
de 100 actualizacións- comezou 
xa a súa andaina na fábrica de 
Nissan en Sunderland, incluín-
do baterías avanzadas de ións 
de litio creadas na factoría de 
baterías da empresa no Reino 
Unido. Entre as melloras respec-
to ao Leaf da primeira xeración, 
hai que salientar unha meirande 
autonomía (de 199 km) e unha 
redución á metade do tempo de 
recarga. O lanzamento dunha 
gama con tres novos acabados, 
unha nova tapizaría interior, a 
inclusión da tecnoloxía máis 
avanzada (cámara de visión 
360º de Nissan) e novas presta-
cións de condución intelixen-
te deseñadas especificamente 
para as estradas europeas, en-
gadiranse á experiencia de con-
dución única do Leaf. Con todo, 
a este modelo de cero emisións 
axiña se lle unirán versións to-
talmente eléctricas da galar-
doada NV200, que se dará en 
chamar e-NV200, tanto en ver-
sión de furgoneta comercial li-
xeira coma en combi de cinco 
prazas. Asemade, tamén o des-
envolvemento dun taxi eléctri-
co (baseado na e-NV200) está 
en marcha e para o 2015 che-
gará un Infiniti eléctrico.

Lexus aprobada con nota polos seus 
clientes

O estudo de Satisfacción de Clientes J.D. 
Power and Associates 2013 Customer 
Service Index (CSI) Study vén de tirar as 

súas conclusións e Lexus volve figurar no primei-
ro posto -por quinto ano consecutivo- en canto a 
marca premium con mellor índice de satisfacción 
dos seus clientes.

No exame, levado a cabo nos Estados Unidos, 
Lexus fíxose cunha puntuación global de 862 de 
1000 puntos posibles, 19 puntos por enriba da me-
dia do segmento premium. Engadir que este estudo 
2013 de satisfacción de clientes está baseado en res-
postas de propietarios de vehículos Lexus comercia-
lizados en EE.UU. dende o ano 2008 até o ano 2012 
e foi realizado no último trimestre do ano 2012.

Emporiso, non é a primeira vez que Lexus (firma 
pertencente a Toyota) se fai co primeiro posto nes-
ta enquisa de J.D. Power and Associates Customer 
Satisfaction, o mesmo acontecía nas edicións de 
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2006, 2001, 2000, 
1999, 1998, 1997, 1995, 1994, 1993, 1992 e 1991.

Audi, a importancia de 
ver e de facerse ver

Audi xa conta na súa lista-
xe de elementos fixos de 
equipamento coas luces 

de circulación diúrna compostas de 
díodos luminosos Led, pois a marca 
sabe a importancia que xoga unha 
boa iluminación na estrada. As lu-
ces Led debutaron no Audi A8 W12 
en 2004, a día de hoxe toda a gama 
do fabricante alemán conta con lu-
ces Led diúrnas, caracterizadas polo 
seu baixo consumo de enerxía, por 
carecer de mantemento e por unha 
vida útil extremadamente longa. 
Cómpre dicir que os díodos lumino-
sos achegan moitos graos de liber-
dade no deseño do faro; ben polas 
liñas curvas ou rectas, tendo cadan-
súa gama de coches un deseño espe-
cífico. Por exemplo, o Audi A1, cada 
faro emprega dous díodos que emi-
ten a súa luz nun tubo transparente 
fabricado en polímero, que xera un 
contorno uniforme, mentres que no 
Audi A7 Sportback, as luces de cir-
culación diúrna dos faros completos 
Led opcionais orixínanse a partir de 
18 díodos.

Apuntan dende a casa dos catro 
aros que no futuro, os sistemas de 
iluminación dos vehículos Audi reac-
cionarán con maior precisión ás con-
dicións ambientais e contarán con 
control electrónico completo. Por 
certo, outra novidade que chegará 
este ano serán os faros Matrix Led.
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Por fóra e por dentro

Incluíndo a nova plataforma EMP2, o exterior do novo C4 Picasso 
salienta polos seus  voladizos que se viron reducidos (-70 mm dian-
te), o bloque motor e a altura ao chan rebaixáronse (entre -40 mm e 
-50 mm para o motor; -20 mm até o chan) e as vías ensancháronse 
(+82 mm diante; +31 mm detrás) de cara a subliñar o seu carácter 
máis forte. O frontal engade un novo aquel ao vehículo, cun blo-
que motor reafirmado e unha nova posta en escena dos chevróns, 
que se prolonga até uns faros abraiantes xunto ás luces diúrnas de 
Leds, que estenden a calandra e acompañan aos proxectores, si-
tuados xusto debaixo. Inspirado nos concept-car Tubik, Survolt e 
Revolte, as luces traseiras de Led teñen un efecto 3D profundo e 
futurista. Engadir que o Citroën C4 Picasso  dispón de oito cores a 
elixir: gris Shark, gris Aluminium, marrón Hickory, negro Onyx, ver-
mello Rubí, azul Teles e azul Kyanos. Amais disporá de tres tipos de 
lamias de aliaxe de 16”, 17” e 18” cun deseño inédito.

En canto ao interior, cómpre dicir que a amplitude lembra á ca-
pacidade dun loft, tamén contribúe a gañar espazo o parabrisas 
panorámico de serie e o gran teito acristalado, xa que dispón dun-
ha superficie acristalada de referencia (5,30 m2). Como xa apunta-
mos, a comodidade é unha das bazas coas que xoga este Picasso 
e para iso axúdase do Pack Lounge, composto por asentos con 
masaxe nas prazas dianteiras, un asento Relax que permite ao pa-
saxeiro dianteiro estender as pernas e, para todos, un repousaca-
bezas Relax para soster a caluga. Cromados satinados e insercións 
negro brillante adobían o conxunto.

Conducindo dixitalmente

O novo Citroën C4 Picasso conta cunha interface de 
condución 100% dixital. O cadro de mandos está estru-
turado ao redor de dúas pantallas na parte central: unha 
tablet táctil de 7” e unha pantalla de 12” HD panorámi-
ca. Para estar sempre conectados, o novo C4 Picasso 
dispón dun portal de aplicacións conectadas -Citroën 
Multicity Connect- controlado dende a tablet táctil de 7”. 
Encamiñadas a un uso automobilístico, estas aplicacións 
fan máis doado o feito de conducir: atopan a estación de 
servizo máis achegada, buscan un hotel ou un  restauran-
te ou mesmo informan sobre a meteoroloxía ou alertan 
sobre zonas de circulación con riscos.

o parabrisas pano-
rámico de serie e o 

gran teito acristalado 
danlle unha gran lumi-

nosidade ao interior
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En Sprint Motor damos 
todos os detalles da 

nova achega francesa 
para toda a familia, o 

C4 Picasso. O monovo-
lume en cuestión deixa 
de ser tan redondeado 
e tórnase máis robusto, 

engade a última tec-
noloxía (Créative Tech-
nologie) e todo el xira 

arredor da comodidade 
de condutor e pasaxei-

ros. Nado na factoría de 
Vigo, o novo Citroën C4 
Picasso chegará a todos 

os concesionarios do 
noso país en xullo.

C4 Picasso, feito en Galicia
citroëN dálle uNHa Volta ao Seu moNoVolume eStrela e PreSeNta uNHa 
VerSiÓN dePurada e comPacta cuN iNterior máiS acolledor que NuNca

Nado na factoría de Vigo, o 
novo citroën c4 Picasso chega-
rá aos concesionarios en xullo



Ecoloxía e consumo
Cómpre salientar que o novo Citroën C4 Picasso 

é o primeiro monovolume compacto equipado de 
motorizacións térmicas que emiten menos de 100 
g/km de CO2. O seu motor e-HDi 90 Airdream -equi-
pado coa nova xeración da caixa de cambios pilo-
tada de 6 marchas, ETG6- non emite máis que 98 g/
km de CO2, o que supón un consumo mixto de 3,8 
l/100 km, un récord na súa categoría. Emporiso, é 
preciso citar as vantaxes coas que contarán os seus 
propulsores; nos diésel, a tecnoloxía Stop&Start 
equipa todas as motorizacións (agás o HDi 90 con 
caixa manual). O motor e-HDi 115 emite 104 gra-
mos de CO2 coa caixa ETG6 (105 gramos de CO2 coa 
caixa manual) e un consumo mixto de 4 l/100 km.

Dicir que o novo C4 será o primeiro modelo da 
marca en empregar unha motorización BlueHDi*, 
que cumpre xa a norma Euro 6: o BlueHDi 150, emi-
tindo 110 g/km de CO2 e que integra un módulo 
SCR (Selective Catalytic Reduction), a tecnoloxía 
máis eficaz para tratar os Nox (- 90 %) e reducir as 
emisións de CO2 en todas as situacións.

Por último, informar que as cifras de emisión de 
CO2 acadadas polo Citroën C4 Picasso foron posi-
bles grazas a unha redución de 140 kg no seu peso 
(se o comparamos co seu predecesor) e á introdu-
ción da plataforma EMP2, coa que se gañan 70 kg 
ao empregar aluminio e aceiro THLE (moi alto lí-
mite elástico) nalgunhas pezas e contar cun chan 
traseiro en material composite. Os 70 kg restantes 
lográronse na carrozaría, grazas ás dimensións ex-
teriores optimizadas e á utilización de novos ma-
teriais como un capó en aluminio ou un portón 
traseiro en composite.

Tecnoloxía a prol da seguridade

Este C4 Picasso dispón dunha tecnoloxía ao servizo da anticipación 
e da asistencia, pensando sempre na seguridade. Achega o sistema de 
regulación activo da velocidade que, grazas a un radar situado no para-
choques dianteiro, detecta e alerta de toda demora do vehículo situado 
diante, e mantén unha distancia constante actuando sobre o acelerador 
ou o freo motor nunha marxe de máis/menos 25 km/h. Unha vez que 
a estrada se despexa, o vehículo volve automaticamente á velocidade 
predeterminada. Asemade, os cintos de seguridade activos do condutor 
ou do pasaxeiro dianteiro están equipados con motores que tensan au-
tomaticamente o cinto en caso de perigo, para acadar unha protección 
máxima. Amais, en coordinación coa alerta de cambio involuntario de 
carril, avisa ao condutor da superación dunha liña da estrada mediante 
vibracións no cinto. As imaxes achegadas por unha cámara en miniatura 
integrada no retrovisor interior serven para xestionar as luces de estrada 
automáticas, é dicir, a activación e desactivación automática das luces de 
estrada segundo as condicións de iluminación e de circulación da zona. 
Pola súa banda, o sistema de vixilancia de ángulo morto por ultrasóns 
informa ao condutor da presenza dun vehículo nos ángulos mortos me-
diante un díodo laranxa situado no ángulo do retrovisor. Engadir que o 
Citroën eTouch amplía o abano de seguridade achegando: un sistema de 
chamada de urxencia e de asistencia localizados (segundo países), dous 
servizos gratuítos e dispoñibles as 24 horas os sete días da semana (gra-
zas a un cartón SIM integrado) cos que se garante no caso de incidente 
ou de accidente unha localización precisa e unha intervención rápida dos 
servizos de emerxencia.
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a sétima xeración do Volkswagen 
Golf -presentada no Salón mun-
dial do automóbil de París a finais 
do pasado ano- xa roda polas 
nosas estradas galegas nas súas 
distintas versións. o primeiro Golf 
naceu en 1974 e dende aquela 
data está a piques de acadar os 
30 millóns de unidades circulando 
por todo o mundo, exactamente 
29,13 millóns até xullo de 2012... 
todo un éxito. este novo Golf é 
abraiante: cunha nova platafor-
ma, con interiores completamen-
te renovados e cunhas medidas 
de seguridade e confort até agora 
descoñecidas. É un pouco máis 
longo, menos alto e máis ancho 
que o anterior e con estas novas 
medidas fai que o seu interior 
sexa máis amplo e cómodo. a 
maior fábrica de coches do mundo 
produce un Golf por minuto e 
arestora este novo modelo de 
Volkswagen gábase de “adelga-
zar” (até 100 kg) e de ser un bo 
aforrador (até un 23% respecto do 
modelo anterior). temos Golf para 
moito tempo...

■ LUíS RIVeRO De AGUILAR| TexTo

■ mARíA FDez. zAncA | FoTos

A unidade probada -cedida polo 
concesionario Volkswagen BREA 
HERVÉS do Polígono do Tambre en 
Santiago de Compostela- abraiou-
nos pola súa comodidade, a súa be-
leza e a súa capacidade á hora de 
viaxar.

Novo Golf
 Sprint Motor >>14

A sétimA xerAción dun mito



Deseñado polo equi-
po que dirixe o italiano 
Walter da Silva, exterior-
mente gañou moitos pun-
tos respecto ao modelo 
anterior. Modernízase 
conservando a súa propia 
personalidade e presenta 
unha feitura máis robus-
ta e dinámica. Conserva 
algúns dos trazos ca-
racterísticos do Golf, ta-
les como as columnas C 
(que son as que sopor-
tan as portas traseiras), a 
liña do teito e a típica liña 
das xanelas.  Ao ser máis 
baixo e máis ancho, dá a 
sensación de permanecer 
sempre pegado á estrada, 
o que xera moita confian-
za á hora de conducilo. 
Moi bonitas e rechaman-
tes as liñas laterais, que 
partindo dos faros fron-
tais desembocan no ex-
tremo da xanela lateral 
traseira. O frontal fai que 
a súa visión sexa incon-
fundible: Volkswagen po-
los catro costados. A este 
novo modelo aplicóuse-
lle a Plataforma Modular 
Transversal, co cal as rodas 
dianteiras desprazáronse 
cara adiante, acurtando o 
voladizo e alongando vi-
sualmente o capó.

Como xa comentamos 
nun principio, o novo Golf 
é máis amplo, cun male-
teiro amplo de 380 litros 
(30 litros máis que o ante-
rior e cun bordo de carga 
máis baixo e máis prácti-
co), medra 5,6 centíme-
tros en lonxitude, é 1,3 
cm máis ancho e baixa a 
súa altura en 2,8 cm. Isto 
fai que os pasaxeiros de 
atrás vaian máis cómodos 
sen apertóns de ombrei-
ros, con espazo abondo 
para as pernas e sen pro-
blemas coa cabeza.

deseño e medidAs
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Unha vez dentro obser-
vamos que o cadro de man-
dos está máis orientado cara 
ao condutor. Equipa de se-
rie unha pantalla de 5 polga-
das cun abano de funcións 
ben completo: información 
do computador de a bordo, 
hora e día, nivel de aceite, 
configuracións do vehículo, 
menú do climatizador, etc. 
Nótase a calidade e o bo ten-
to de todos os materiais. A 
panca de cambios está moi 
ben situada, xa que agora 
o freo de man é eléctrico e 
hai máis espazo para meter 
as marchas. O repousabra-
zos central é moi cómodo e 
práctico, con espazo abondo 

para deixar alí pequenos 
obxectos.

A dirección é asistida e 
progresiva, o que achega 
unha condución máis relaxa-
da e precisa. Os asentos son 
moi cómodos e terman ben 
do corpo, sendo estupendos 
para longos traxectos. O com-
portamento na estrada é im-
pecable, tanto en rectas coma 
en zona de curvas. É un coche 
para gozar coa súa condu-
ción, tanto en cidade coma na 
estrada. O seu motor respon-
de axiña ás nosas demandas e 
dá unha confianza total á hora 
de facer algún adiantamento.

Este Golf é un coche moi 
agradable de conducir, moi 

sólido e suave, con boas 
prestacións, baixos consu-
mos, seguro e cuns prezos 
un chisco por enriba dos 
seus competidores. Está cla-
ro que o Golf é distinto aos 

demais, é un modelo que 
xa está enraizado nas no-
sas vidas, logo de case 40 
anos de presenza no merca-
do... Aí queremos ver aos da 
competencia.

O fabricante alemán, 
preocupado por todo o que 
afecta á seguridade dos 
viaxeiros, achega de serie o 
freo anticolisións múltiples 
que detén ao vehículo acci-
dentado de xeito automático 
co fin de reducir ao máximo 
a enerxía cinética aínda dis-
poñible. A activación do freo 
anticolisións múltiples fun-
ciona a través do sistema de 
sensores do airbag.

Para reforzar a seguri-
dade, pódese equipar ao 
novo Golf co sistema de 
Protección Proactivo de 
ocupantes que, no caso 
de perigo pretensarán au-
tomaticamente os cintos 
de seguridade do condu-
tor e do acompañante, 
pechando mesmo as por-
tas laterais e o teito co-
rredizo. Para aqueles que 
estean moi preocupados 
polo tema da seguridade, 
Volkswagen pon á súa dis-
posición toda unha serie 
de sistemas que os prote-
xerán nas súas viaxes: de-
tector de fatiga, control 
de velocidade adaptativo 

(con Front Assist e sistema 
de freada de emerxencia), 
asistente para luz de estra-
da, Lane Assist (ou corrector 
da dirección do vehículo) e 
o recoñecemento de sinais 
de tráfico.

Por primeira vez ofréce-
se un instrumento mediante 
o cal os condutores poden 
modificar parámetros do ve-
hículo para adaptalos ao seu 
estilo de condución da ma-
neira máis eficiente. Hai dis-
poñibles catro programas 

de condución: Eco, Sport, 
Normal e Individual.

Un tratamento á parte 
e especial é o que merece 
o novo Golf GTI que tamén 
foi presentado no Salón de 
París e que estará nos con-
cesionarios galegos nestes 
días: equipa un motor tur-
bo de gasolina de 2 litros 
e inxección directa de 220 
cabalos de potencia. Como 
novidade, poderá ser equi-
pado opcionalmente des-
de fábrica co denominado 

paquete Performance que 
aumenta a potencia a 230 
cv. Ámbalas variantes equi-
pan o sistema Start&Stop e 
unha caixa de cambios de 6 
velocidades. Na cuarta mar-
cha, este vehículo pasa de 
80 a 120 quilómetros por 
hora en tan só 5 segundos 
e acada unha velocidade 
máxima de 246 km/h. Dicir 
que na versión de 230 cv 
a velocidade máxima che-
ga aos 250 km/h... Sen 
comentarios.

interior e imPresións dinámicAs

seguridAde

A salientar

Calidade
deseño

fiabilidade

o interior é funcional pero de calidade

Sprint Motor >>16  



Todos os motores do 
novo Golf están equipados 
coa tecnoloxía  Bluemotion 
e co sistema Start&Stop, co 
que se recupera enerxía en 
cada freada. Son propulso-
res con maior rendemento e 
menos combustión. O diésel 
-propulsado por un tdi de 
1.6 litros- consume moi pou-
co na estrada: 3,3 litros por 
cada 100 quilómetros. Este 
valor correspóndese cunhas 
taxas de emisións de CO2 
de 85 gramos por quilóme-
tro e acada unha velocidade 
máxima de 192 quilóme-
tros por hora, cunha acele-
ración de 0-100 quilómetros 
hora de 10,7 segundos. Cun 

depósito de 50 litros e cun 
consumo de 3,3 litros, po-
deremos circular (en teoría) 
1.515 quilómetros sen ter 
que detérmonos a encher o 
depósito.

A outra motorización 
diésel 2.0 tdi de 150 ca-
balos de potencia, tamén 
con tecnoloxía Bluemotion, 
consume en cidade 5 litros 
por cada 100 quilómetros e 
na estrada 3,6 litros. Chega 
a unha velocidade máxima 
de 216 km/h (cunha caixa 
de cambios de 6 velocida-
des) e pasa de 0 a 100 qui-
lómetros por hora en tan só 
8,6 segundos.

Na vertente gasolina 
vén con cambio manual de 
6 velocidades asociado a 
un motor de 140 cv 1.4 tsi 
que consume na estrada 4,5 
litros por cada 100 quilóme-
tros. Acada unha velocidade 
máxima de 212 quilómetros 
por hora e ponse de 0 a 100 
quilómetros/hora en 8,4 se-
gundos. Tamén hai outros 
dous motores de 105 e 122 
cv cunha caixa de cambios 
manual de seis velocidades 
ou coa transmisión automá-
tica de dobre embrague de 
sete velocidades dsg.

Para aforrar enerxía o 
novo goLF de 140 cv ga-
solina vén equipado co 

sistema de xestión activa 
de cilindros Atc. Cando o 
vehículo non precisa moita 
potencia, automaticamente 
dúas válvulas (das catro que 
posúe) desactívanse. Isto 
acontece cando non baixa 
de 1.250 rpm, non sobe de 
4.000 rpm e non supera os 
120 quilómetros por hora. 
Así, as emisións pódense re-
ducir até en 9 g e o consumo 
de combustible até nun 25%.

O novo GOLF preséntase 
en tres acabados: edition, 
AdVAnce e sPort.

O edition (moi com-
pleto) conta, entre outros 
elementos, con: 7 airbags, 
lamias de aliaxe de 15 pol-
gadas, luz de condución 
diúrna, climatizador, con-
trol electrónico de esta-
bilidade ESP, control de 
tracción, ABS, pantalla tác-
til TFT de 5 polgadas, freo 
anticolisión múltiple, asen-
to do condutor regulable 
en altura, respaldo abati-
ble, cuberta do maletei-
ro que pode ser recollida, 
freo electrónico con fun-
ción auto-hold, indicador 
da presión dos pneumá-
ticos, sistema Start&Stop, 
portaluvas con pecho, con-
sola central, asento traseiro 

abatible, retrovisores ex-
teriores e elevaxanelas 
eléctricos, servodirección 
electromecánica, peche 
centralizado con mando a 
distancia, indicador de tem-
peratura exterior, limpapa-
rabrisas traseiro e radio CD 
con 8 altofalantes.

O acabado AdVAnce 
engade, ademais do xa 
dito: control de velocidade, 
lamias de aliaxe lixeira de 16 
polgadas, asentos Confort 
con axuste lumbar dian-
teiro, repousabrazos cen-
tral, caixóns portaobxectos 
debaixo dos asentos dian-
teiros, petos nos respaldos 
dos asentos dianteiros, sis-
tema de radio Composition 
Touch, sistema detector de 
fatiga, piloto de aparcadoiro 
Park-pilot, volante e pomo 

da panca de cambios de coi-
ro e Bluetooth.

E o acabado sPort en-
gade ao anterior: faros anti-
néboa con luces de xiro, faros 
de xenon, lamias de aliaxe li-
xeira de 17 polgadas, asen-
tos deportivos, climatizador 

automático, luces de lectura 
LED diante e detrás, volan-
te multifunción, exectores 
limpaparabrisas con cale-
facción, asentos dianteiros 
tamén con calefacción e fa-
ros traseiros de cor verme-
lla escura.

motorizAcións

AcABAdos

MODELO PREZO
Gasolina
GOLF EDITION 1.2 TSI 105 18.320 euros
GOLF EDITION 1.2 TSI 105 DSG 7 VELOC. 19.940 euros
GOLF ADVANCE 1.4 TSI 122 cv 21.580 euros
GOLF ADVANCE 1.4 TSI 122 cv DSG 7 VELOC. 22.410 euros
GOLF ADVANCE 1.4 TSI 140 cv 23.230 euros
GOLF ADVANCE 1.4 TSI 140 cv DSG 7 VELOC. 24.000 euros
GOLF SPORT 1.4 TSI 122 cv 23.290 euros
GOLF SPORT 1.4 TSI 122 cv DSG 7 VELOC. 24.150 euros
GOLF SPORT 1.4 TSI 140 cv 24.940 euros
GOLF SPORT 1.4 TSI 140 cv DSG 7 VELOC. 25.740 euros
Diésel
GOLF EDITION 1.6 TDI 105 cv 20.910 euros
GOLF EDITION 1.6 TDI 105 cv DSG 7 VELOC. 22.640 euros
GOLF ADVANCE 1.6 TDI CR 105 cv 22.460 euros
GOLF ADVANCE 1.6 TDI CR 105 cv DSG 7 VEL. 24.190 euros
GOLF ADVANCE 2.0 TDI CR 150 cv 24.150 euros
GOLF ADVANCE 2.0 TDI CR 150 cv DSG 6 VEL. 25.790 euros
GOLF SPORT 1.6 TDI CR 105 cv 24.100 euros
GOLF SPORT 1.6 TDI CR 105 cv DSG 7 VELOC. 25.930 euros
GOLF SPORT 2.0 TDI CR 150 cv 25.800 euros
GOLF SPORT 2.0 TDI CR 150 cv DSG 6 VELOC. 27.530 euros
GOLF SPORT 2.0 TDI CR 150 cv 4MOTION 28.960 euros
GOLF GTI 2.0 TSI 210 cv DSG 6 VELOC. 37.990 euros
GOLF R CABRIO 2.0 TSI 265 cv DSG 6 VELOC. 49.650 euros
Unidade probada*: GOLF 1.6 TDI 105 cv ADVANCE 20.910 euros
*Cedida por BREA HERVÉS, concesionario Volkswagen en Santiago de Compostela

Por certo, convén estar atentos ás distintas promocións. Baixo certas condicións, pódese adquirir un 
Golf TDI 105 cv -plan PIVE incluído- por 16.900 euros.

O novo Golf atópase xa á venda en BREA HERVÉS cos se-
guintes prezos:

Prezos

o maleteiro ten máis capacidade co do seu antecesor, 380 litros
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Situación económica
A actual crise económica está incidindo desgraciada-

mente nas persoas coas economías máis débiles e fai min-
guar a súa capacidade adquisitiva. Os negocios orientados 
á comercialización de produtos de segunda man ou bai-
xo custo non están pasando polo seu mellor intre. Só hai 
que ver cantos negocios chineses están a pechar, ou o mal 
que o están pasando os comerciantes nos “mercadiños”. 
No caso de Trameve, o que se aprecia é un incremento no 
número de clientes potenciais, pero que en moitos casos 
non poden nin afrontar a reparación do seu vehículo con 
recambios de ocasión e optan por dalo de baixa e “buscar-
se a vida” para compartir vehículo, empregar o transporte 
urbano ou desprazarse a pé.

Catálogo de recambios
Malia a dispoñer de máis de 100.000 recambios al-

macenados e listos para a venda, é tal a diversidade 
de marcas, modelos e versións de vehículos, que en 
moitas ocasións esta empresa non pode atender as 
demandas dos clientes. É algo inevitable pero que se 
minimiza canta máis capacidade de almacenamento 
e de asesoramento ao cliente (en base á experiencia) 
se poida ofertar.

É moi frecuente que as avarías sexan repetitivas en 
certos compoñentes por marcas e modelos. Responden 
case sempre a defectos de deseño, polo que sempre 
rematan por avariarse e son as máis demandadas, pero 
obviamente só poden ser vendidas unha soa vez.

Outra vida para os vehículos

Trameve
Un modelo ecolóxico a seguir

Hoxe en día unha boa es-
tratexia de comunicación 
nunha empresa é funda-
mental para acadar o éxi-
to dende o punto de vista 
comercial. Consideramos 
que Trameve debe ser 
percibido por calquera 
propietario dun automó-
bil como a opción mais ra-
zoable á hora de substituír 
compoñentes, contendo 
o custo do mantemento 
dun automóbil con total 
garantía. Non ten sentido 
incorporarlle a un coche 
que non é novo compo-
ñentes completamente 
novos, xa que o custo é 
moi superior e cumpren 
a mesma función.

■ AnTón VILARIñO| TexTo

■ ALBeRTO UzAL | FoTos

A efectos de comunicar mellor, a empresa considerou 
oportuno renovar a imaxe corporativa por unha un pouco 
máis “fresca” e acompañala dunha nova web, máis intuitiva 
e que presenta o stock de recambios de ocasión dispoñi-
bles para venda (no almacén de Trameve). Todo isto a tra-
vés dunha web totalmente actualizada www.trameve.es. 
A web non permite a compra directa, pero permite afor-
rar tempo á clientela de Trameve e ao persoal da empresa, 
sendo imprescindible unha posterior concreción vía correo 
electrónico ou vía telefónica sinalando o recambio exacto 
que precisa o cliente (referencia, modelo concreto…) e que 
é válido para o seu vehículo.

A política de Trameve aposta dende sempre por combi-
nar a creación de postos de traballo para persoas con dis-
capacidade coa protección medioambiental, por iso teñen 
a certificación ISO:14001 de medioambiente e prevalece a 
cor verde na imaxe corporativa.

18 Sprint Motor >> Trameve



Fidelización e satisfacción
O que está claro, é que todo o que supoña unha mellora 

na capacidade de atender unha solicitude de recambio para 
un cliente, vai mellorar a súa satisfacción e a fidelidade á hora 
de atopar outro recambio no futuro. As melloras na promo-
ción, na atención comercial, na xestión de almacén así como 
na ampliación da capacidade de Trameve supoñen a folla de 
ruta desta empresa de cara a seguir acadando unha mellor 
cota de mercado.

Equipo humano e vendas
Realízanse moitas máis vendas en Trameve, pero dun im-

porte unitario sensiblemente menor, o que supón ter que fa-
cer máis operacións para acadar a mesma facturación global. 
O grande equipo humano de Trameve fai posible que se su-
peren ano a ano tanto as unidades vendidas coma a calidade 
na atención e asesoramento ao cliente.

Fronte á competencia, Trameve sitúase a medio camiño 
entre as dúas alternativas habituais para un demandante de 
recambios de cara a reparar un vehículo:

1.- Acudir ao chamado “desguace” de toda a vida e adquirir 
un recambio usado a un prezo moi adquirible, pero... sen fac-
tura, sen garantía, sen desmontar nin comprobar (en moitos 
casos) e cunha atención comercial deficiente.

2.- Acudir a un taller oficial e pagar relixiosamente unha 
elevada factura para saír co seu vehículo reparado.

Trameve sitúase a medio camiño, ofertando recambios de 
ocasión con garantía, coa posibilidade de devolución (sen 
explicacións), sabendo exactamente de que vehículo proce-
de ese recambio e dispoñendo del nun bo estado, atopán-
doo no andel correspondente, clasificado e facturable tanto 
a profesionais coma a particulares. É sen dúbida a opción 
máis rendible e lóxica para un usuario que quere resolver o 
problema dun xeito económico pero sen complicacións e 
cunha garantía.

o grande equipo humano de Trameve fai posible que se superen ano a ano tan-
to as unidades vendidas coma a calidade na atención e asesoramento ao cliente

Trameve  
aposta dende  
sempre por combinar 
a creación de postos de  
traballo para persoas con  
discapacidade coa  
protección medioambiental
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� Fiscal
� Administrativo
� Mercantil

� Laboral
� Subvencións
� Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)travesia de Cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a Coruña)

ORGANIZACIÓN E ALMACENAXE

DESMONTAXE E DESCONTAMINACIÓN
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a atención persoal é un dos valores da empresa
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Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela

Tfno.: 981 561 740
981 562 001

Fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

Calendario  
de  probas MAIO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1 de maio Campionato Galego de Motocross da Taboexa Motocross Taboexa, As Neves Pontevedra España

3-4 de maio Cto. Rali Histórico de Gran Canaria Históricos As Palmas de Gran Canaria As Palmas España

3-5 de maio G.P. De España Mundial de Motos Jérez Cádiz España

4-5 de maio Subida a Terra de Lemos Montaña Monforte de Lemos Lugo España

4-5 de maio Rali Comarca de Jiloca Todoterreo Jiloca Teruel España

4-5 de maio Autocross Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

5 de maio Campionato de España de Motocross de Calatayud Motocross Calatayud Zaragoza España

5 de maio Cto. De España de Enduro de Antas Enduro Antas Almería España

5 de maio Cto. Do Mundo de Vel.- Moto GP- Jérez de la Frontera Velocidade Jérez de la Frontera Cádiz España

10-12 de maio Cto. De Superbikes de Italia Superbikes Circuíto de Monza Italia

11 de maio Cto. Gal. De Vel. Clásicas-Scooters F70-MINIGP Forcarei Vel. Clásicas-Scooters F70-MINIGP Forcarei Pontevedra España

11 de maio Campionato de España de Quadcross de Falces Quadcross Falces
Nafarroa 
(Navarra)

España

11 de maio Slalom de Muros Slalom Muros A Coruña España

11-12 de maio Subida a Falperra Montaña Falperra, Braga Portugal

12 de maio Cto. De España de Trial de Sigüenza Trial Sigüenza Guadalajara España

12 de maio Cto. De España de Motocross de Malpartida de Cáceres Motocross Malpartida de Cáceres Cáceres España

12 de maio G.P. De España (F1) Fórmula 1 (F1) Circuíto de Catalunya, Montmeló Barcelona España

12 de maio Cto. Do Mundo de Enduro de Puerto Lumbreras Enduro Puerto Lumbreras Murcia España

17-18 de maio Rali Cantabria Infinita Asfalto Santander Cantabria España

17-19 de maio G.P. De Francia Mundial de Motos Circuíto de Le Mans Francia

18 de maio Copa de España de Trial Clásicas -ALL- Trial Clásicas Girona Girona España

18 de maio Copa Galega de Trial Infantil de Ponteareas Trial Infantil Ponteareas Pontevedra España

18-19 de maio Subida a Sta. María de Oia Montaña Sta. María de Oia, Oia Pontevedra España

18-19 de maio Subida ao Fito Montaña Fito, Les Arriondes- Asturies España

18-19 de maio Circuíto F3/GT/GT Open do Algarve Circuítos Algarve Portugal

18-19 de maio Campionato de Karting da Magdalena Karting
Circuíto da Magdalena, Soutelo 

de Montes-Forcarei
Pontevedra España

19 de maio Cto. De España de Motocross de Traiguera Motocross Traiguera Castelló España

19 de maio Cto. Galego de Velocidade de Estoril Velocidade Estoril Portugal

24-26 de maio Cto. De Superbikes de Europa Superbikes Circuíto de Donington Park Reino Unido

25 de maio Cto. De España de Motocross de As Neves Motocross As Neves Pontevedra España

25-26 de maio Rali Comarca da Ulloa Ralis Lalín Pontevedra España

25-26 de maio Autocross O Castro Autocross Rianxo A Coruña España

25-26 de maio Cto. Galego de Trial de Teo Trial Ameneiro, Teo A Coruña España

25-26 de maio Mundial outdoor de Trial de EE.UU. Trial Sequatchie EE.UU.

25-26 de maio Circuíto Clio/Resistencia de Catalunya Circuítos Cerdanyola del Vallès Barcelona España

26 de maio Cto. de España de Velocidade Repsol de Motorland Aragón Velocidade Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

26 de maio G.P. De Mónaco (F1) Fórmula 1 (F1) Circuíto de Mónaco, Montecarlo Mónaco

26 de maio Copa de España de Minivelocidade de Villena Minivelocidade Villena Alicante España

31 maio-1 xuño Rali Rías Baixas Asfalto Vigo Pontevedra España

31 maio-2 xuño G.P. De Italia Mundial de Motos Circuíto de Mugello Italia

31 maio-2 xuño Rali de Grecia Ralis Grecia Grecia
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O Citroën 2CV foi un automóbil pensa-
do para motorizar masivamente á poboación 
francesa, sobre todo á rural. Un vehículo conci-
bido a xeito de “paraugas con rodas” capaz de 
circular por un campo arado e transportar po-
las estradas da época a catro pasaxeiros. Xa en 
1936 Citroën lanzábase a deseñar un coche cun-
has formulacións moi espartanas: o chasis se-
ría de tubos de aluminio, o bloque e a caixa de 
cambios en aliaxe e a plataforma en madeira. 

O coche levaría unha carrozaría con chapa on-
dulada (moito máis sinxela e económica que a 
normal) e un motor tamén ben sinxelo (mono-
cilíndrico ou bicilíndrico) e sempre refrixerado 
por aire. A súa instalación eléctrica non precisa-
ría batería nin prendido eléctrico, e por último, 
a suspensión sería igual de sinxela que o resto 
do vehículo (barras de torsión ou mesmo tacos 
de goma) pero o resultado sería un 2 Cabalos 
cómodo, efectivo e fresco. 

■ SOnIA PenA | TexTo     ■ SPRInT mOTOR | FoTos

›› Dende Sprint Motor segui-
mos ollando en fite polo 
noso particular espello 
Retro-Visor, que cada sema-
na nos transporta cara o pa-
sado e nos trae un senlleiro 
modelo que cómpre salva-
gardar do esquecemento 
por moitas razóns. Desta 
volta falamos do 2 Cabalos, 
poderiamos dicir que único 
supervivente do pasado de 
Citroën, pois este é se cadra 
dos poucos modelos que 
resistiron o paso do tem-
po, un vehículo que aínda 
se deixa ver de cando en 
vez para ledicia de moitos 
saudosos. E por que elixi-
mos ao 2CV nesta sección? 
Os motivos serían moitos... 
mellor ler a reportaxe e tirar 
conclusións ou só deixarse 
levar polas lembranzas de 
cadaquén, nas que de certo 
haberá oco para algún que 
outro 2 Cabalos.

o nacemento
A creación do 2CV débese 

ao enxeñeiro francés Pierre Jules 
Boulanger, quen comezou o 
desenvolvemento do TPV (acró-
nimo en francés de Toute Petite 
Voiture, en galego “vehículo mí-
nimo”), e foi patrón de Citroën 
desde finais de 1934, cando a 
familia Michelin se facía co con-
trol da empresa. Os creadores 
(que traballaran na creación 
da senlleira “Tracción”), baixo 
a dirección de André Lefebre 
e o italiano Flaminio Bertoni, 
responsable do deseño da ca-
rrozaría, puxéronse ao choio 
no proxecto TPV (Toute Petite 

Voiture) para desenvolver aquel 
“paraugas con 4 rodas”, xeito iró-
nico co que se coñecían aos pri-
meiros 2CV. É preciso subliñar o 
traballo do enxeñeiro Alphonse 
Forceau, deseñador da enxe-
ñosa suspensión que constitúe 
unha parte esencial na filosofía 
do “Dous Cabalos”.

modelos
En 1939 era presentado o 

primeiro prototipo. Contaba 
coa plataforma en duralinox, 
motor bicilíndrico, cambio de 
tres relacións e suspensión in-
dependente mediante barras 
de torsión lonxitudinais. Este 
non se chegaría a fabricar en 
serie polo inmediato comezo 
da II Guerra Mundial. Co es-
talido da contenda todos os 
planos, estudos e prototipos 
foron destruídos para evitar 
que o proxecto caese en mans 
nazis, aínda que algúns dos 
prototipos foron ocultados po-
los mecánicos e enxeñeiros. O 
primeiro en ser descuberto foi 
o coñecido Monofaro, que re-
apareceu en 1994, a partir de 

entón apareceron uns cantos 
prototipos máis, aínda que al-
gún deles de dubidosa auten-
ticidade. Logo da contenda 
Citroën abandonaba os ma-
teriais sofisticados, custosos 
e escasos como o duralinox e 
as aliaxes de aluminio e reco-
rría á chapa embutida para a 
plataforma e o chasis, chapa 
ondulada para a carrozaría e 
a un motor bicilíndrico de ci-
lindros opostos refrixerado por 
aire de 375 cc que rendía só 9 
cv. A maior vantaxe deste mo-
tor era o seu escaso consumo 
(4 l/100 km). Finalmente, tras 
10 anos de desenvolvemento, 
o 2CV A, presentouse oficial-
mente o 7 de outubro de 1948 
no 35º Salón do Automóbil de 
París. A partir do seu lanza-
mento, o 2CV comezou a evo-
lucionar. En 1954 apareceu a 
versión AZ 425, cun novo mo-
tor de 425 cc que achegaba 
12 cv. Dous anos máis tarde, 
en 1956, apareceu o AZL cun 
cristal traseiro de maior tama-
ño, capota de material sinté-
tico e un mellor tecido nos 

O Dous Cabalos
Un modelo carismático de Citroën

o citroën 2 cabalos (en francés: 
deux chevaux vapeur, literal-
mente “dous cabalos de va-
por”, en referencia á medida 
de potencia “cabalo fiscal”) é 
un automóbil de baixo custo 
producido pola marca france-
sa Citroën desde 1948 a 1990. 
Popularmente coñéceselle como 
“Dous Cabalos”, tal era a potencia 
fiscal do primeiro modelo base-
ado nun motor de 375 cc e 9 hp. 
Engadir que entre os anos 1948 
e 1990 producíronse 3.872.583 
unidades do 2CV e 1.246.306 
unidades coa carrozaría furgone-
ta, o que fai un total de 5.118.889 
unidades fabricadas.
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asentos. En 1959 as lamias de 
400 mm foron substituídas por 
unhas de 300 mm que chega-
rían até as últimas versións. En 
1960 presentábase unha ver-
sión 4x4 bimotor denominada 
Sahara. En 1961 substituíron-
se o velocímetro estilo moto 
e o amperímetro (que basica-
mente eran os únicos instru-
mentos do cadro), por outros 
novos un pouco máis reais e a 
potencia medraba até os 13,5 
cv. Ao ano seguinte remode-
louse de novo o motor aumen-
tando a potencia até os 18 cv, 
que lle permitían acadar os 80 
km/h. En 1963 o AZL, de 13,5 
cv, foi substituído polo AZAM 
e ao ano seguinte cambiou-
se o sentido de apertura das 
portas, que até ese intre eran a 
contravento. En 1965 o AZAM 
incorporou unha nova fileira 
de cristais laterais entre a por-
ta traseira e o maleteiro, apa-
receu unha nova calandra con 
cinco lamas, melloráronse as 
xuntas homocinéticas e os 
batidores de inercia traseiros 
foron substituídos por outros 

hidráulicos. En 1966 apareceu 
o primeiro AZAM 6, cun novo 
motor de 602 cc e 28 cv, que 
lle permitían chegar até os 110 
km/h de velocidade punta. 
En 1967 preséntase o Citroën 
Dyane coa intención de crear 
un substituto para o 2 Cabalos, 
algo que nunca conseguiu. En 
1970 a instalación eléctrica pa-
sou a ser de 12 voltios. En 1972 
chegaba o 2CV 6 cun rende-
mento de 32,5 cv e 115 km/h, 
con nova calandra de catro la-
mas de cor branca ou negro 
mate, segundo versións. En 
1982 finalizaba a produción 
dos 2 cabalos na factoría de 
Vigo e comezábanse a impor-
tar dende Francia cun motor 
de 35 cv, 120 km/h de veloci-
dade punta e freos de disco 
nas rodas dianteiras. A produ-
ción do 2 Cabalos en Francia 
finalizaba en 1987, manténdo-
se a produción en Portugal ata 
1990, sendo un Charleston a 
última unidade fabricada. Este 
longo período de fabricación 
converteuno no 5º coche máis 
vendido da historia.

rodeiras culturais
Podemos afirmar que o 

Citroën 2 Cabalos foi un co-
che ao que se recurriu moito 
tanto no cinema coma na li-
teratura. Como exemplo ci-
tamos algúns dos filmes nos 
que este modelo aparecía case 
como un actor máis, na película 
Sor Citroën (1967) dirixida por 
Pedro Lazaga, amósase como o 
2CV pode ser interesante para 
calquera tipo de persoas. En 
1981, un 2CV amarelo brillan-
te era conducido por James 
Bond (Roger Moore) na película 
Só para os seus ollos, incluíndo 
unha elaborada persecución do 
coche, a través dunha granxa 
verde oliva española. O Citroën 
3 cv (unha nova designación do 
Citroën 2CV de 602 cc) apare-
ce tamén na película arxentina 
Kamchatka, estreada en 2002 
baixo a dirección de Marcelo 
Piñeyro, e coas actuacións de 
Cecilia Roth e Ricardo Darín; 
neste filme desenvolvido des-
pois do golpe militar de marzo 

de 1976, o 3 cv amarelo é o auto 
no que a familia foxe da perse-
cución militar. En canto á litera-
tura, os personaxes da novela A 
balsa de pedra, do portugués 
José Saramago, percorren gran 
parte da península ibérica nun 
coche que ten unha lona por 
teito e ao cal tanto o narrador 
como os personaxes chaman 
“Dous Cabalos”.

curiosidades
O 2 Cabalos é coñecido 

por unha gran cantidade de 
sobrenomes segundo o país: 
en Francia os máis populares 
eran Deuche ou Dedeuche; de 
geit (‘a cabra’) en Flandes; die 
Ente (‘o parrulo’) en Alemaña; a 
Citroneta ou Citrola ou Trola en 
Chile; Ra, a Citroneta, Chitrulo ou 
Citroca en Arxentina; o ‘Parruliño 
Feo’ (de lelijke eend) en Holanda; 
o ‘Golfillo’ (Spaček) na anti-
ga Iugoslavia, como Kacsa en 
Hungría e como La cabrilla ou La 
Cirila en España. Nalgunhas ci-
dades do sur o 2CV foi popular-
mente coñecido como ‘La pava’.

2cV competindo nas 24 horas de Snetterton, en inglaterra

o citroën 2cV 
monofaro do 

ano 1939
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o anunciado no titular é unha 
das principais conclusións do 
i informe de mantemento da 
compañía de renting lease-
Plan. o estudo de leasePlan 
sustenta os seus resultados 
nas máis de cen mil interven-
cións anuais realizadas por 
talleres sobre os vehículos 
xestionados pola empresa.

“Os coches ben manti-
dos duran máis e son máis 
baratos de manter”, explica 
David Henche Jiménez, res-
ponsable de comunicación 
da compañía. “Cun bo man-
temento preventivo aforras o 

correctivo dunha reparación 
cara”, engade. E faino despois 
de presentar unha análise das 
intervencións máis habituais 
na súa flota para pescudar ca-
les son as avarías máis comúns 
e os descoidos que poden de-
rivar en problemas graves e ca-
ros de solucionar.

Para iso estudou os datos 
das intervencións (revisións 
de mantemento e reparacións) 
realizadas nos seus vehículos 
ao longo dun ano analizando 
factores como o tipo de inter-
vención, o tempo de estancia 
no taller, a quilometraxe dos 
vehículos e as neglixencias de-
tectadas no seu uso.

tipo de operación
Aínda que en condicións 

normais os vehículos só aco-
den ao taller unha vez ao ano 
para facer a revisión progra-
mada polo fabricante, sempre 
hai factores que contribúen a 
que estas visitas sexan algo 
máis frecuentes, ben sexa polo 
estado das estradas, por un 
uso intensivo do vehículo ou 
mesmo por un uso incorrecto.

Tendo en conta esta cir-
cunstancia, as revisións pro-
gramadas polo fabricante 
como mantemento preven-
tivo (cambio de filtros e ou-
tras substitucións previstas 
pola marca) supoñen o 55,8% 

do total das intervencións, 
mentres que o 44,2% restan-
te, repártese entre as outras 
categorías, que representan 
visitas imprevistas ao taller. 
Este tipo de reparacións po-
den ser: cambio de accesorios 

“Os coches ben mantidos duran máis”

Os quilómetros clave: 126.000
A partir desta cifra as visitas ao taller aumentan

a falta de 
mantemento e 
o uso incorrecto 

dos coches por parte 
dos seus condutores 
leva implícito un 
grande gasto

Sprint Motor >>24 Talleres



a confederación española 
de talleres de reparación 
(cetraa) amosou publica-
mente a súa oposición á 
competencia desleal tanto 
dos reparadores irregula-
res de vehículos coma dos 
provedores de maquinaria e 
aplicacións informáticas que 
non respecten os dereitos de 
propiedade intelectual.

A patronal de talleres de-
fende a “actuación dos talleres 
de reparación que cumpren 
coa totalidade das súas obri-
gas legais e, en xeral, van 
máis aló das devanditas obri-
gas, para achegar un servizo 
excelente aos seus clientes”.  
E ao mesmo tempo lamen-
ta que se tome a unha parte 
polo todo: “Sempre existiron 
as empresas e os empresarios 

pirata. Agora ben, non é de re-
cibo que se xeneralice o termo 
e se aplique a todo un colec-
tivo, o dos talleres de repa-
ración de vehículos. Nin foi 
certo antes, nin é certo agora”.

“Temos que dicir con toda 
claridade que a actuación á 
marxe da legalidade vixen-
te como recurso fronte aos 
problemas derivados da crise 
económica é unha saída falsa 
que deteriora a confianza do 
cliente, afecta á rendibilidade 
de quen traballa cumprindo 
coas obrigas legais; investindo 

en materia de seguridade; fa-
cendo fronte a todas as nosas 
obrigas (fiscais, laborais, am-
bientais ou de prevención de 
riscos ou protección de datos 
persoais) e preocupándonos 
polo traballo ben feito e a se-
guridade dos vehículos”, en-
gaden desde CETRAA.

A patronal dos reparado-
res amosa, así mesmo, e por 
razóns semellantes de com-
petencia desleal, a súa opo-
sición a aqueles provedores 
de programas informáticos 
plaxiados ou maquinaria non 

homologada. O posiciona-
mento complétase cunha ad-
vertencia aos talleres que se 
sirvan dese tipo de produtos 
ao incorrer “ademais de nun-
ha ilegalidade sancionable, 
nunha posición de irrespon-
sabilidade total, por canto 
que do bo uso desas máqui-
nas e software legal dependen 
en boa medida a seguridade 
dos vehículos e, o que é máis 
importante, a das persoas”. 
Neste senso, CETRAA esixe á 
Administración “unha maior 
implicación e contundencia 
na persecución das activi-
dades ilegais pero non que-
dándose no sinxelo, que é 
sancionar a un taller porque 
non fixo un resgardo de de-
pósito ou non ten exposto ao 
público nun lugar preferen-
te o horario de atención ao 
público”.

menores, desgaste maior 
(como cambio de amortece-
dores ou do kit de distribu-
ción) e menor (como cambio 
de batería, de discos de freo 
ou de pastillas), avarías com-
plexas (que requiren repara-
cións no motor, na caixa de 
cambios, o sistema de inxec-
ción, etc) e avarías sinxelas (o 
resto).

Tras as revisións de man-
temento, o motivo máis fre-
cuente para visitar o taller 
-nun 23,9% dos casos- son as 
reparacións de avarías sinxelas 

seguidas das de desgaste me-
nor (17,7%) e, nun 14,7% das 
ocasións, o cambio de acceso-
rios menores do vehículo.

Só o 6,2% do total das in-
tervencións son avarías com-
plexas -reparacións no motor, 
a culata, a caixa de cambios ou 
o sistema de inxección- e o me-
nor número de intervencións 
(2,5%) prodúcense por desgas-
te maior.

quilometraxe
Malia o tópico que afir-

ma que os coches a partir dos 

100.000 quilómetros comezan 
a dar problemas, os datos de 
LeasePlan indican que o nú-
mero de quilómetros comeza 
a deixar pegada nos vehículos 
que superan os 126.000 quiló-
metros, de avarías de desgas-
te maior e a partir dos 131.000 
como avarías complexas.

estancia no taller
Segundo o tipo de ava-

ría, os días de estancia no ta-
ller poden oscilar entre 1 día 
de media -nas reparacións 
por desgaste menor- até 10 
días nas avarías complexas. 
No entanto, o habitual é que 
por unha avaría complexa, o 
vehículo teña que permane-
cer uns 4,95 días no servizo de 
reparación.

avarías por mal uso
Unha parte das avarías es-

tán relacionadas coa falta de 
coidado ou co uso incorrecto 
dos vehículos por parte dos 
seus condutores. Este tipo de 
avarías poderíanse evitar dun 
xeito doado, co consecuen-
te aforro económico que iso 
suporía. En calquera caso, só 
supoñen o 0,5% do total de 
intervencións.

Carecen de formación e da especialización precisa

Talleres ilegais
CETRAA esixe contundencia na súa persecución
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Levar o coche do 
taller sen pagar 

a reparación 
é delito

Dera a súa con-
formidade á repara-
ción do vehículo pero 
cambiou de opinión e 
levoullo, tras ameazar 
aos operarios do ta-
ller, sen abonar o im-
porte do arranxo. Foi 
detido pola policía. 
Ocorreu en Vinaròs, 
Castelló. Un auto-
mobilista achegouse 
a un taller a realizar 
un mantemento pre-
ventivo do coche. No 
transcurso do mesmo, 
os operarios do taller 
alertaron ao cliente de 
que o embrague do 
vehículo estaba moi 
deteriorado. E este ac-
cedeu a cambialo. Coa 
súa conformidade, ao 
vehículo reparóuse-
lle o embrague. Foi 
entón cando o dono 
do coche cambiou de 
opinión, acudiu ás ins-
talacións e tras amea-
zar aos mecánicos, 
fíxose coas chaves e 
levou o coche.

Os feitos foron de-
nunciados polo dono 
do taller ante a policía. 
O importe da factura 
polos arranxos realiza-
dos ascendía a 654,50 
euros. Tras localizar ao 
automobilista, a poli-
cía procedeu á súa 
detención. Acúsaselle 
dun delito de realiza-
ción arbitraria do pro-
pio dereito. O detido, 
que conta con ante-
cedentes policiais, foi 
posto en liberdade 
con cargos tras pres-
tar declaración.

A partir de agora, os axentes 
da Garda Civil de Tráfico poderán, 
en tempo real, comprobar se o 
vehículo que teñen diante pasou 
ou non a Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV). Para iso só terán 
que acceder desde un computa-
dor, como o que levan no coche 
patrulla (ITICI) o novo sistema 

de Intercambio Telemático da 
Inspección Técnica de Vehículos.

Con este novo sistema, tanto 
a Dirección Xeral de Tráfico (DXT) 
como a patronal dos centros de 
inspección, AECA-ITV, agardan 
poder reducir o número de ve-
hículos que non cumpren coa 
obriga legal de pasar pola ITV. 

Cantos son? Segundo os datos 
facilitados por AECA-ITV o nú-
mero de vehículos que circulan 
sen a ITV podería chegar aos 1,5 
millóns para un parque total de 
27 millóns de unidades.

Emporiso, amais de ser un 
mecanismo de control -o ITICI- 
é tamén un sistema para facer 
máis doada a xestión admi-
nistrativa da ITV. Fara máis 
sinxelas tarefas como a trans-
crición de datos, a xestión de 
sancións e dará máis confian-
za aos compradores de vehí-
culos de segunda man, que 
poderán coñecer a ITV que se 
lle fixeron ao coche e se tivo 
reformas de importancia.

A depresión económica 
está a afectar aos talleres de 
reparación galegos. Segundo 
Miguel Marcote -presiden-
te da Asociación de Talleres da 
Coruña- en 2012 a facturación 
dos reparadores de Galicia caeu 
un 16%.

A crise económica tardou 
algo máis en manifestarse na 
postvenda de automoción que 
noutros sectores, pero finalmen-
te estao a facer dun xeito cru. Os 
datos facilitados por Marcote así 
o poñen de manifesto: en 2008, 
a demanda de servizos de taller 
caeu un 5%; en 2011, un 12%; e 
en 2012, o referido 16%.

As principais causas da caí-
da de vendas teñen que ver co 
atraso nos mantementos perió-
dicos e o brusco descenso das 
reparacións de chapa e pintura. 
Os efectos máis visibles da redu-
ción de actividade teñen que ver 
co emprego no sector. En 2012, 
o dito sector dos talleres perde-
ría en Galicia case un milleiro de 
traballadores.

A crise provocou que os 
condutores españois estean 
atrasando o momento de pa-
sar a revisión dos seus vehícu-
los indicada polo fabricante, 
así como á hora de chequear 
os freos ou os pneumáticos, 
segundo indicou un estudo do 
centro de bricolaxe do automó-
bil HTMBoxes.

Este informe di que pospoñer 
pasar a revisión dos automóbi-
les non representa un aforro, “se-
nón todo o contrario”, posto que 
pode provocar que o vehículo 
dure menos e, ademais, ten un 
impacto negativo sobre a segu-
ridade viaria.

Segundo o centro de brico-
laxe, alongar o cambio de acei-
te e o filtro pode derivar nunha 
avaría posterior, ao tempo que 
recomenda substituír as escobi-
llas unha ou dúas veces ao ano e 
prestar especial atención a ele-
mentos como as rótulas de di-
rección e os quentadores do 
arrinque.

En canto aos pneumáticos, 
advirte que, no caso de estaren 
moi desgastados, se adhiren 
peor á estrada e no caso de frea-
da ou dunha curva pronunciada 
poden ocasionar un accidente. 
Así mesmo, aconsella lavar á man 
o vehículo para evitar rascaduras 
e descubrir as zonas onde a ca-
rrozaría está máis desprotexida.

Reducíronse un 16% o ano pasado

As vendas dos talleres galegos á baixa
A crise tamén afecta aos reparadores

A ITV e a DXT cruzarán datos

a itV e a dXt 
cruzarán 
datos para 

identificar e sancionar 
aos condutores que 
non revisen os seus 
vehículos

a crise provoca 
un atraso nas 

revisións dos vehículos
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■ mIGUeL cUmBRAOS | TexTo

■ SPRInT mOTOR | TexTo

O prestixioso DTM, ou 
Alemán de Turismos, non ne-
cesita carta de presentación. 
Dende os seus inicios ata a 
actualidade sempre se carac-
terizou pola súa espectacu-
laridade e as pelexas, chapa 
contra chapa, dos seus parti-
cipantes. E nos últimos anos a 
evolución dos seus motores le-
vou a facer de Audi, Mercedes 
e BMW, verdadeiros F-1 con 
carrozaría de turismos.

Dende hai algúns anos o 
automobilismo nacional foise 
facendo un sitio, paseniñamen-
te e con moito traballo, neste 
campionato, onde recaen no-
vos pilotos e experimentados 
volantistas de categorías moi 
dispares, a Fórmula 1 entre 

outras. E no 2013 serán tres os 
nosos representantes, un deles 
vinculado a Audi, dous deles a 
Mercedes.

Comezamos polo que ate-
sora máis experiencia neste 
certame, que non é outro que 
o catalán Miguel Molina. Estivo 
a piques de quedarse fóra nes-
te exercicio, pero finalmente 
conseguiu atopar un volante 
cun coche da firma dos aros. 
O catalán intentará mellorar 
dabondo os resultados aca-
dados nos dous últimos anos, 
aos mandos do RS5.

Repite experiencia o cas-
tellonense Roberto Mehri, 
despois dun difícil primei-
ro ano de contacto no 2012. 
Disporá do C-Coupé, como o 
recentemente chegado Dani 
Juncadella, que se estrea na 

categoría tras un intachable 
palmarés no eido dos mono-
prazas. Audi e Mercedes, tan-
to dos españois, como doutros 
pilotos como Paffett ou Green, 
fronte aos M3 de BMW, firma 
que retomou este campiona-
to o pasado ano e que se le-
vou o título da man de Bruno 
Spengler.

O bandeirazo de saída xa 
está dado... Novos pneumá-
ticos brandos de Hankook, 
a chegada do DRS para faci-
litar os adiantamentos, tests 
moi parellos en Montmeló e 
Hockenheim, onde a principios 
de maio empezará o campio-
nato, todo un espectáculo, con 
carreiras na terra de Ángela 
Merkel, Gran Bretaña, Austria, 
Holanda e Rusia, pero sen cita 
nos circuítos nacionais.

como nos anos 50 e 60 os 
españois están volvendo a 
emigrar. a crise económica e 
as dificultades laborais em-
purran ás xeracións actuais, 
moito mellor formadas cas 
daquelas décadas, a forxar un 
futuro profesional lonxe da 
súa casa. Sen o menor atisbo 
de comparación e con outra 
situación ben diferente, o au-
tomobilismo ben sabe o que é 
facer as maletas para buscar 
empresas maiores e, tamén, 
gañar o pan. Neste caso 
exemplo de tres coñecidos 
pilotos que, curiosamente, 
como nos tempos que corren, 
apostaron pola alemaña de 
merkel para competir.

Españois no DTM

Tres pilotos acuden á chamada de Ángela

>> 05 de maio circuito de 
Hockenheim (Alemania) 

>> 19 de maio Brands Hatch 
(Gran Bretaña) 

>> 02 de xuño Red Bull Ring 
(Austria) 

>> 16 de xuño Lausitzring 
(Alemania) 

>> 07 de xullo Norisring 
(Alemania) 

>> 21 de xullo Zandvoort 
(Holanda) 

>> 04 de agosto de Moscú 
(Rusia) 

>> 18 agosto Nurburgring 
(Alemania) 

>> 01 de setembro 
Oschersleben (Alemania)

>> 15 de setembro 
Hockenheim (Alemania)

Calendario 2013
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tras unha traxectoria brillante nos monoprazas Juncadella estrease no alemán de turismos

Bruno Spengler e o BmW m3 foron os campións no 2012 Segunda tempada para o castellonense mehri no seo do equipo mercedes



Histórico. Foi o triunfo do 
español Pep Oriola na se-
gunda manga da proba 
do Mundial de Turismos 
celebrada no trazado ur-
bano de Marrakech. O 
catalán e o seu Seat man-
daron na segunda carrei-
ra, aguantando o empurre 
dun experimentado Yvan 
Muller, sendo desta volta o 
piloto máis novo na histo-
ria en acadar unha vitoria 
nesta modalidade.

segue. O reinado de 
Sébastien Ogier no mundi-
al de ralis. Non sen atrancos, 
primeiro pola presión dun 
Sordo que acabou por saírse, 
despois por males mecánicos, 
o último día de competición. 
O galo acadou o terceiro tri-
unfo do ano, desta volta nas 
complicadas pistas do sur de 
Portugal. Hirvonen  salvou a 
honra de Citroën, adiantando 
a Latvala, que foi terceiro. Na 
categoría WRC2 o mellor foi o 
Skoda de Lappi, acadando o 
asturiano Suárez a segunda e 
o canario Lemes a terceira no 
WRC Júnior respectivamente.

A fume de carozo
■ mIGUeL cUmBRAOS | TexTo  ■ SPRInT mOTOR | FoTos

desquitouse. Unha semana antes da manga mundialista no Algarve 
luso, tivo lugar o Ralisprint WRC na zona de Fafe, que congregou nun 
treito de case 7 quilómetros a preto de 100.000 espectadores. Nesta cor-
rida a fortuna e o bo facer estiveron do lado de Dani Sordo, que acadou 
a vitoria co seu Citroën, por diante do noruego Otsberg.

exhibición… que rematou con-
tra un quitamedos. Así foi o que 
fixo Robert Kubica no asfalto de 
Gran Canarias, cita válida para o 
europeo de ralis. Tras dominar boa 
parte da carreira saíuse da estrada 
xa preto do final, deixando en ban-
dexa a vitoria ao checo Kopecky, 
co seu habitual Fabia.
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santa comba. O concello do 
Xallas, na súa pista de Merlán, 
foi o escenario da manga in-
augural do sempre espec-
tacular galego de autocrós. 
Carreiras disputadas e vitorias 
para: Ángel Pérez (-1600 cc), 
Manuel Caamaño (+1600 cc) e 
Joaquín Chamorro (Kartcrós).

recuperada. Tras tres anos 
sen celebrar unha das clásicas 
da montaña galega volveu a 
ser realidade. Estamos a falar 
da Saleta, no concello ou-
rensán de O Carballiño, que 
desenvolveu a súa vixésima 
edición, á par que abría o 
galego deste exercicio. Triunfo 
absoluto para o pontevedrés 
Sergio Varela, sendo para out-
ro Sergio, Vallejo, a primeira 
praza entre os turismos.

sen rivais. Así estiveron os 
coches da firma Mitsubishi na 
primeira cita do campionato 
de España de Ralis TT. Tan só 
dezaseis unidades chegaron 
á meta da Baja Almanzora, 
onde os mellores foron 
Gracia-Montero, aos mandos 
dun Montero.

Primeiros líderes. O equi-
po de Trevias, formado por 
Marcos García e Juan Ferro, 
lidera o campionato asturi-
ano de ralis trala primeira 
proba. Como ven sendo cos-
tume a cita de Tineo abriu o 
certame, desta volta baixo 
unhas complicadas condi-
cións meteorolóxicas.

reforzado. Así saíu do rali do 
Cocido, segunda reunión do 
galego da especialidade, o 
piloto lucense Luís Vilariño. 
Venceu, tralo abandono na 
recta final do Focus de Burgo, 
e despois de resistir o derra-
deiro ataque do Porsche de 
Ares. O piloto de Palas lidera 
a xeral provisional dun cer-
tame que empeza a ver como 
a crise faille certa mella, con 
un descenso importante en 
participación.

descanse en paz. O carismáti-
co piloto de Rois, José Pose, que 
faleceu vítima dunha triste enfer-
midade o pasado día 19 de mar-
zo, xusto o mesmo día do seu 
santo. O coruñés pilotou en ralis 
e montaña coches tan dispares 
como o Seat Marbella, o BMW 
M3 ou o Subaru WRC. Dende 
estas páxinas o máis sentido 
pésame a familiares e amigos.

en casa. Neste mesmo rali arrincaba o nacional da modalidade, 
con baixas significativas por razóns diversas, como as de Vallejo 
ou Hevia. Co seu pequeno pero efectivo Mini, o veterano local 
Luis Monzón superou a rivais con vehículos máis potentes, sendo 
o primeiro líder do ano.
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O Nissan GT-R e Lucas Ordóñez 
demostraron o seu potencial en Monza

Ao Nissan GT-R Nismo 
GT3 gústalle ter un 
pouco de espazo 

para poder correr e en Monza, 
o Templo da Velocidade, non 
había moito, xa que tivo que 
compartir a pista italiana con 
outros 59 coches na que foi 
a primeira cita das Blancpain 
Endurance Series.

O GT-R número 35 patroci-
nado por YouTube e que con-
taba co piloto español, Lucas 
Ordoñez, finalizou en sexta 

posición da categoría Prol-Am 
despois de que liderara a ca-
rreira nos seus primeiros com-
pases. Pola súa banda, o GT-R 
número 32, que estivo pilota-
do por tres gañadores da GT 
Academy 2012, acabou oitavo 
da súa categoría.

Esta foi a primeira carreira 
en Monza para Lucas Ordoñez 
e os últimos catro vencedo-
res da GT Academy, Wolfgang 
Reip, Mark Shulzhitskiy, Peter 
Pyzera e Steve Doherty.

Jarama Vintage Festival contará 
este ano con ClassicAuto Summer

O parque temático da 
nostalxia, que se cele-
brará os vindeiros 8 e 

9 de xuño, incluirá este ano 
unha zona comercial onde ha-
berá venda directa de vehícu-
los clásicos. O Jarama Vintage 
Festival comprácese en dar 
a bienvenida a ClassicAuto 
Madrid, que este ano se une ao 
evento montando o Mercado 
Clásico baixo o nome de 
“ClassicAuto Summer”.

A fin de semana do 8 e 
9 de xuño, no paddock do 
Jarama, levantarase un gran 
“village comercial” de carpas 
onde todos os afeccionados 

poderán atopar aquelas lem-
branzas de onte que esper-
ten a súa nostalxia ou o seu 
capricho. Dende xoguetes ou 
miniaturas de coches e mo-
tos a roupa vintage, acce-
sorios, libros, restauración... 
Ata vehículos clásicos a esca-
la real á venda polos princi-
pais especialistas na materia.

O Jarama Vintage Festival 
transformará de novo o cir-
cuíto, para revivir o mellor 
dos anos 60, 70 e 80 coas 
súas carreiras, pero tamén 
coas súas atraccións, os 
seus personaxes e as súas 
músicas.

Lexus no circuíto de Jerez
Lexus realizou este 
mes no Circuíto de 
Jerez unhas xorna-

das de test utilizando como 
coche laboratorio unha uni-
dade modificada GS 250 F 
SPORT, esta unidade de pro-
bas incorporaba toda unha 
serie de material de medi-
ción para poñer a punto o 
vehículo e incorporar todas 
estas melloras nos futuros 
modelos F e F SPORT da mar-
ca Lexus.

O vehículo laboratorio de 
probas de Lexus incorporaba 
todo tipo de aparellos de me-
dición, tales como un sistema 
de adquisición de datos en 
tempo real para obter a ve-
locidade instantánea (cada 
10Hz e cunha precisión de 
0,2km/h), aceleración lateral, 

lonxitudinal e deceleración, 
todas elas medidas en for-
zas G, o vehículo de probas 
Lexus GS 250 F SPORT mo-
dificado, tamén incorporaba 
transdutores de posición li-
neal (LDVT) en cada brazo de 
suspensión para controlar a 
extensión e compresión de 
cada amortecedor e así po-
ñer a punto a suspensión F 
SPORT, para rematar equi-
pouse tamén con sensores 
de temperatura para cada 
disco de freo, cun rango de 
utilización de ata 850ºC.

O traballo realizado nas 
xornadas de tests en Jerez 
centrouse principalmente na 
suspensión AVS (Adaptativa 
Variable), que tamén será uti-
lizada no inminente Lexus IS 
300h.

6ª Concentración Nacional 
de Clubs Citroën

Máis de 180 vehícu-
los déronse cita na 
maior KDD Citroën 

de toda España.
O tempo acompañou 

aos centos de fans dos vehí-
culos Citroën que se reuni-
ron, o pasado 23 de marzo, 
na maior concentración de 

automóbiles da marca no 
noso país. Convocada polo 
Club Hydractives España, 
na súa sexta edición esta 
reunión de apaixonados 
de Citroën congregou en 
Madrid a máis de 30 Clubs da 
marca procedentes de todos 
os puntos de España.

Sprint Motor >>30 Ráfagas



■ PAULO nUnO ARAGãO | TexTo e FoTos

Sebastien Ogier (VW), venceu no Rali de Portugal. Despois de 
vencer tamén na última especial, a Power Stage de Almodovar. 
Dani Sordo era o piloto que estava máis preto, mais quedou fóra 
da proba o sábado pola mañá, deixando todo aberto para Ogier.

Mikko Hirvonen (Citroën) e Jari-Matti Latvala (VW) comple-
taron o pódio Portugués. Con esta vitoria no Rali, máis os tres 
puntos gañados da Power Stage, Ogier aumenta en 28 puntos 
a súa puntuación e reforza o liderato do Mundial, con tres vito-
rias en catro ralis. Esta é a terceira vitoria de Sebastien Ogier no 
Rali de Portugal, igualando a históricos como Hannu Mikkola 
e Massimo Biasion.

Rali de Portugal 2013
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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?
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case corenta marcas entre 
automóbiles e motoci-
cletas estarán presentes 
nun monográfico que se 
vén celebrando de forma 
ininterrumpida desde 1992, 
e que se converteu por 
dereito propio en elemento 
dinamizador do mercado 
automobilístico. un sector 
estratéxico na economía 
galega e que, recoñecido 
como tal polas institucións, 
recibiu este ano o apoio de 
Novagalicia Banco, a conse-
llería de industria da Xunta 
de Galicia, ifevi e o concello 
de Vigo.

O público que visite o 
Salón atoparase cunhas in-
teresantes actividades pa-
ralelas, como o circuíto de 
karts, cunha superficie de 
2.000 metros cadrados. Outra 
actividade que sen dúbi-
da espertará a atención dos 
afeccionados será o Pit Stop 
Challenge, unha competi-
ción para equipos de quince 
persoas, que vivirán a ten-
sión que senten os mecáni-
cos da F1.

Dentro das activida-
des de marca haberá unha 

homenaxe aos 60 anos que 
FASA Renault cumpre no 
noso país e un stand conme-
morativo dedicado ao 911. O 
sábado, 4 de maio, levarase 
a cabo unha Concentración 
Porsche.

Primicias absolutas
Neste evento teremos 

a oportunidade de coñe-
cer de preto algúns mode-
los que apenas saíron aínda 
ao mercado, senón que che-
garán aos distintos conce-
sionarios españois nas 
próximas semanas. Falamos 
por exemplo dos Peugeot 
2008 e 208 GTI, do Subaru 
BRZ ou do Renault Captur, 
así como do Citroën C4 
Picasso e o novo BMW serie 
3 Gran Turismo.

En canto aos eléctricos, 
por primeira vez en Galicia 
pódense contemplar os 
novos vehículos eléctricos 
como a Peugeot Partner 
“Galicia” (que será fabrica-
da en Vigo e que estará im-
pulsada por unha mecánica 
100% eléctrica) ou o Renault 
Zoe, modelo co que a mar-
ca aumenta a súa xa nu-
merosa gama de vehículos 
eléctricos.

22º Salón do Automóbil de Vigo


