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Novo Honda CR-V
engaiolante

Diseñado por nuestros ingenieros para emocionar.

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-8,1/99,0-189,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes aplicable a unidades en stock y sujeta al cumplimiento de las condiciones y 
vigencia del Plan PIVE 2. PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra Selective 5p CDTI 110cv con Pack Selective Confort y Pack Selective Business (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento 
promocional y Plan PIVE 2). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Selective con equipamiento opcional (Faros AFLPlus). Consulte 
condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto  de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.
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II Feira de vehículos de 
ocasión e clásicos

O barrio de Conxo colle pulo grazas a este evento
A feira de vehículos clásicos 

e de segunda man espert@con-
xo 2013 celebra este ano a súa 
segunda edición os días 8 e 9 
de xuño, que terá lugar nas rúas 
e prazas do histórico barrio de 
Conxo.

Esta é unha experiencia in-
novadora que intenta conxu-
gar a dinamización do sector 
empresarial de devandito bar-
rio cunha feira de vehículos clá-
sicos (coches e motocicletas) e 
de ocasión onde se poderán 
admirar os máis espectacula-
res modelos do automóbiles 
clásicos, que nesta 2ª edición 
estarán situados no mesmo 
sitio que á feira de ocasión. A 
praza da Merced e a avenida 
de Ferrol, ata o seu cruzamen-
to con Xosé Pasin, serán o esce-
nario deste evento.

A innovación desta feira ra-
dica en primeiro lugar na fina-
lidade da mesma, xa que está 
organizada por unha asocia-
ción de empresarios e comer-
ciantes (espert@conxo) coa 
intención da recuperación do 
comercio da zona e do ambien-
te de barrio polo que outrora 
foi coñecido.

Un dos grandes problemas 
do mercado de ocasión é que 
produce moitos gastos ao pro-
fesional, con esta feira se mini-
mizan os gastos aproveitando 
un espazo idóneo para este 
evento, amplo, céntrico e sobre 
todo nestes tempos que corren 
moi económico, que estará so-
bradamente rendibilizado só 
en publicidade e repercusión 
mediática.

Haberá amplos espazos de-
dicados integramente a aparca-
doiro gratuíto para todo o que 
queira achegarse en coche.

Co afán de dinamizar a 
xornada as rúas do barrio de 
Conxo estarán salpicadas de 
máis de 100 postos de artesa-
nía de diferente índole que da-
rán cor e espírito lúdico á feira.

Tamén haberá actividades 
lúdicas para os nenos, deixan-
do así tempo aos pais para pa-
sear con tranquilidade polas 
rúas de Conxo. O sector hoste-
leiro do barrio ofrecerá tapas 
variadas, a todos os visitantes.

Todo o recaudado pola feira 
será dedicado integramente a 
publicitar este evento polo seu 
carácter dinamizador da zona.

Vespa 946
A primeira marca de mo-

bilidade verdaderamente glo-
bal, Vespa, que uniu nacións e 
xeracións, e que se converteu 
gradualmente nun elemento 
diferenciador, ten novo si-
tio web: Vespa.com. Este re-
diseño da nova web, débese 
ao lanzamento internacional 
da nova Vespa 946: o scoo-
ter máis luxoso e tecnoloxi-
camente máis avanzado da 
historia, que obviamente ten 
un papel destacado no novo 
site, Vespa.com é un reflexo 
da alma deste peculiar vehí-
culo, en todas as súas facetas 

en canto a forma e contido. O 
protagonismo da nova Vespa 
946, atopámolo na súa secci-
ón propia “946”, galerías de 
fotos exclusivas, vídeos e in-
formación detallada sobre os 
procesos especiais de produ-
ción, entrevistas cos diseña-
dores creativos e fragmentos 
do backstage: todos os as-
pectos da Vespa 946 revélan-
se nesta sección dedicada a 
este exclusivo proxecto e á 
súa primeira serie, a colec-
ción 2013, producida só en 
Branco e Negro, e denomina-
do “Ricordo Italiano”.
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■ eMIlIO blAncO | TexTo

Os concesionarios toma-
ron osíxeno en abril. As vendas 
aumentaron un 4,4 por cento 
en Galicia. Trátase da primei-
ra suba da canle comerciali-
zadora desde agosto e supón 
unha vía de esperanza para un 
sector que segue con pouco 
pulso. En total, o mes pasado 
matriculáronse 2.441 vehícu-
los: 1.054 na Coruña, 710, en 
Pontevedra, 410 en Lugo e 267 
en Ourense. Porcentualmente 
destaca o incremento rexis-
trado na provincia de Lugo. 
Os concesionarios lugueses 
venderon en abril un 49 por 
cento máis de coches respec-
to a hai un ano. As vendas na 
Coruña subiron un 4,8 e en 
Ourense, un 0,7. A excepción 
foi Pontevedra, onde baixa-
ron un 10,4 por cento. Os da-
tos revelan que en abril houbo 

en Galicia 103 matriculacións 
máis en comparación co mes-
mo mes de 2012.

No conxunto de 
España, a suba foi maior. 
Comercializáronse 62.317 tu-
rismos, o que se traduce nu-
nha suba dun 10,8 por cento. 
Catorce comunidades presen-
taron porcentaxes positivas. 
Neste eido destaca Castela-A 
Mancha, cun aumento dun 
23 por cento. Pero outras tres 
autonomías seguen acumu-
lando perdas. As Canarias foi 
a que peor se comportou o 
mes pasado, cunha caída das 
matriculacións nun cinco por 
cento.

Particulares
O Plan PIVE 2 está relan-

zando as vendas a particula-
res, algo que salienta como 
especialmente importante 

a patronal da automoción. 
O director de Comunicación 
de Anfac, David Barrientos, 
afirma que este programa de 
incentivos permitiu que “a 
canle de particulares xa mos-
tre resultados positivos, cun 
incremento acumulado dun 
2,7 por cento nos primeiros 
catro meses do ano”. Os em-
presarios resaltan que o PIVE 
2 está permitindo manter as 
“constantes vitais” do sector, 
aínda que admiten que a alta 
taxa de paro segue lastrando 
o consumo.

O presidente de Faconauto, 
Jaume Roura, di que “o Plan 
PIVE 2 está salvando a conti-
nuidade de moitos concesio-
narios e permítenos encarar, 
en mellor situación, os meses 
de maio a xullo, estacional-
mente os máis fortes para os 
puntos de venda”.

As matriculacións crecen 
despois de sete meses

Subiron un 4,4 por cento en abril en Galicia
Oasis

■ eMIlIO blAncO | TexTo

O Cluster de Empresas de 
Automoción de Galicia 
(CEAGA) presentou re-
centemente os datos do 
sector desde 2008. Este 
colectivo, que aglutina 
91 compañías, revela que 
a automoción galega 
perdeu 3.200 empregos 
e as empresas factura-
ron 2.300 millóns de eu-
ros menos nos últimos 
catro anos. Malia esta si-
tuación, o presidente de 
CEAGA, Luciano Martínez 
Covelo, asegurou que 
Galicia constitúe un oasis 
para o sector.
Ben é certo que PSA-Vigo 
segue pulando da activi-
dade das compañías au-
xiliares e que moito peor 
nos iría sen este proxec-
to da multinacional fran-
cesa. Enténdese que 
Luciano Martínez estea 
obrigado a lanzar mensa-
xes optimistas. Mesmo se 
agradece nestes tempos 
de desasosego. Pero non. 
Desafor tunadamente 
Galicia non é un oasis. 
Non o foi nos últimos ca-
tro anos, a través da lec-
tura dos propios datos 
de CEAGA. Nin o é agora, 
con moitos concesiona-
rios pechando os ollos e 
buscando fórmulas des-
pois de mortos para pagar 
os descomunais créditos 
acumulados.
Se Galicia fose un oasis, as 
fábricas e os concesiona-
rios non estarían pedindo 
axudas e incentivos ás ad-
ministracións. Non se es-
tarían destruíndo postos 
de traballo nin as empre-
sas perdendo facturación 
e reducindo o valor das 
exportacións. A propia 
CEAGA admite que os in-
vestimentos na industria 
decrecen e que esta tóni-
ca seguirá proximamen-
te. As boas intencións non 
poden agochar a realida-
de. Iso si, comparto algo 
con Luciano Martínez. 
Apúntome e creo nun fu-
turo mellor.

O P I N I Ó N
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Nesta inacabada trave-
sía polo deserto da crise 
económica hai que saber 
aproveitar todas as opor-
tunidades. Iso si, hai que 
saber encontralas. E habe-
las hainas!

Este mes celebrouse 
o Salón do Automóbil de 
Barcelona. Alí, en calque-
ra esquina, en calquera re-
cuncho e incluso antes de 
entrar xa podiamos ver 
oportunidades. Ocasións 
de promoción de dar a co-
ñecer un modelo, de reva-
lorizar a propia marca ou de 
dicir “somos así e estamos 
aquí”. A cuestión era facer-
se visibles da mellor forma 
posible, utilizando tácticas 
diferentes. Música, perso-
naxes famosos, agasallos 
de “merchandaising”... cal-
quera fórmula para chamar 
a atención dos visitantes 
era válida. Había que ensi-
nar e explicar o produto. O 
resultado final era en forma 
de catálogo por parte do in-
teresado e, pola banda da 
marca, cunha ficha cuberta 
por un posible futuro com-
prador. Alí había rebum-
bio, viamos movemento 
e iso sempre é positivo. 
Coñecer, coñecernos son 
os primeiros pasos dunha 
negociación.

Un dos mellores actos 
que se podían ver foi no 
stand de Nissan, onde un 
grupo de responsables da 
marca recargaban a batería 

dun dos seus modelos eléc-
tricos estrela o Leaf peda-
leando nunha ducia de 
bicicletas. Este equipo cha-
maba a atención poderosa-
mente, o que contribuía a 
que moitos visitantes repa-
rasen no propio vehículo e 
no último en tecnoloxía da 
empresa nipona. Un efec-
to publicitario económico 
e efectivo. Nunca tanto un-
has pedaladas fixeran no 
devandito Salón.

Aquí, sen chegar aos 
nivieis do evento cata-
lán, tamén temos diversos 
salóns do automóbil. En 
pouco máis dun mes ce-
lebráronse por estas terras 
o Salón do Automóbil e o 
de Ocasión de Vigo, un sa-
lón de clásicos en Santiago 
de Compostela, a Gala de 
entrega de Premios de 
Sprint Motor e diversas 
probas de competición. 
Nestas páxinas tamén pre-
sentamos a II Edición da 
Feira de Vehículos Clásicos 
e de Ocasión de Conxo. 
Poderiamos enunciar moi-
tos outros eventos, onde 
concorren afeccionados e 
distintas marcas relaciona-
das co mundo do motor.

Así e todo, podemos 
observar que os distintos 
concesionarios participan-
tes (as marcas están pre-
sentes a través deles) non 
aproveitan os efectos be-
neficiosos que se pode-
rían extraer de todos estes 

eventos. Falta espectácu-
lo, falta visibilidade, faltan 
ganas; é máis cuestión de 
querer que da escusa típi-
ca “é que non hai cartos”. 
Sobra pesismismo, sobran 
argumentos pobres.

Ademais das exposi-
cións das que falamos, en 
Galicia hai outros moitos 
eventos do motor, máis 
dos que nos parece, onde 
se poden aproveitar as po-
sibilidades de promoción. 
Carreiras de todo tipo (ra-
lis, autocrós, karting, mo-
tos clásicas...) ou cousas 
máis tranquilas ou fa-
miliares (presentacións, 
quedadas, acrobacias, 
concentracións...).

Hai que estar presente 
en todos os eventos que 
se poida, mostrarse, darse 
a coñecer, falar cos asisten-
tes, vestirse de festa, cun 
stand de deseño e moitas 
cores e sempre co mellor 
dos nosos sorrisos. É máis 
cuestión de querer que de 
cartos. haberá que deixar 
as obsoletas escusas e o 
pesimismo fóra deste cir-
cuíto, non teñen cabida. 
Coller as oportunidades e 
aproveitalas ao máximo. É 
necesario, é unha obriga 
para mover o mundo do 
motor. Crear e sabelo facer 
ben sabemos que non é fá-
cil, pero é o único camiño 
para os que queiran supe-
rar esta longísima travesía 
do deserto.

Aproveitar todas as oportunidades

EDITORIAL

EDITORIAL
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Éxito de vendas do 
Daihatsu Move

O minivehículo 
Move, de Daihatsu, 
situouse en abril 

por primeira vez en 23 me-
ses como o máis vendi-
do en Xapón rompendo 
a hexemonía de Toyota, 
cuxos híbridos Aqua e Prius 
marcaron o ritmo do mer-
cado nos últimos anos.

O mes pasado ven-
déronse no país asiáti-
co 18.601 modelos Move, 
un 53,9% máis interanual, 
o que lle permite ao mi-
nivehículo (de menos de 
660 cc) retomar o primei-
ro posto logo de catro anos 
e cinco meses. O Move é un 
vehículo moi popular en 
Xapón ao ser o primeiro 
en estar equipado cun sis-
tema de freado automático 
para evitar colisións.

O histórico híbrido de 
Toyota Prius situouse en 
abril como o segundo au-
tomóbil máis vendido en 
Xapón, arrebatándolle a 
segunda praza ao Toyota 
Aqua. O Prius, primeiro 
modelo de híbrido en co-
mercializarse no mundo, 
logrou vender 18.417 uni-
dades en abril, un 15,9% 
menos interanual.

Na lista dos dez vehícu-
los máis vendidos situáron-
se sete minivehículos, con 
cada vez máis peso entre 
os consumidores nipóns 
debido a que son menos 
custosos, e a que o seu con-
sumo e mantemento está 
moi por baixo da media.

Será o vindeiro mes 
de xuño en Masía 
Pelarda (Teruel) onde 

se leve a cabo a segunda edi-
ción de Motor Aventura, o en-
contro que reunirá a todos os 
seareiros e profesionais do 4x4. 
Emporiso, este ano Cooper 
Tires quere apoiar este evento 
e vén de anunciar a súa parti-
cipación, patrocinando o I Trial 
Series 4x4 Motor Aventura, 
unha proba para todo tipo de 
condutores e vehículos de se-
rie. E que se poderá atopar en 
Motor Aventura? Pois estamos 
perante un certame todote-
rreo, pois o mundo dos 4x4 
en todos os seus aspectos es-
tará presente: preparadores e 
organizadores de raids e ralis, 
exhibicións de expertos, mer-
cadiños de segunda man, char-
las ou mesmo a oportunidade 

de probar produtos e coches 
de carreira.

Cooper -en colaboración 
con Euro4x4parts- patroci-
na o I Trial Series 4x4 Motor 
Aventura, unha proba que se 
celebrará o sábado 15 de xuño, 
pensada para calquera piloto 
ou vehículo que teña tracción 
total e redutora de serie. Os 
gañadores recibirán un xogo 
de catro pneumáticos 4x4 de 
Cooper Tires e un vale por va-
lor de 200 euros en accesorios 
ou repostos de Euro4x4parts. 
Cómpre engadir que a com-
petición consta de dúas cate-
gorías: Series (vehículos cunha 
dimensión máxima de 235-85/
R16) e Preparados (aqueloutros 
cunha dimensión superior).

As familias xa contan 
cunha nova opción de 
vehículo á hora de de-

cidirse por renovar o modelo 
existente ou ben estrearse no 
eido dos automóbiles pensa-
dos para levar a todos os da 
casa. Seat vén de anunciar a 
posta en escena dunhas novas 
versións 4Kids aplicadas aos 
modelos Ibiza ST, Altea, Altea 
XL e Alhambra cun prezo axus-
tado ao Plan Seat Dobre Pive, 
cun desconto de 4.210 euros 
financiando con Seat Credit.

Indo por partes, o Ibiza ST 
4Kids virá con dous acabados 
(Reference e Style) e -segundo 
a versión- traerá: control de ve-
locidade de cruceiro, faros an-
tinéboa con función cornering, 

cristais escuros, peche centra-
lizado con mando a distancia, 
lamias de aliaxe de 15” ou 16”, 
reprodutor de DVD con panta-
lla de 7”, pilotos traseiros de LED, 
paquete Almacenaxe... En canto 
ao Seat Altea e Altea XL 4Kids, 
contarán cos mesmos acabados 
que o Ibiza e un bo equipamen-
to (segundo o modelo): panta-
lla TFT de 7”cun disco duro de 
320 XB, climatizador, conexión 
de mans libres vía Bluetooth, 2 
altofalantes adicionais, tapiza-
do Copa, axuste lumbar e de 
altura nos asentos dianteiros, 
rede divisoria extraíble, dobre 
piso no maleteiro, navegador 
Seat Media System 2.2, lamias 
de 17” Agra, etc. De falarmos do 
Seat Alhambra 4Kids, cómpre 

subliñar que virá en base aos 
mesmos acabados que xa cita-
mos e posuirá unha listaxe de 
equipamento entre a que sa-
lientan: 2 pantallas DVD de 9 
polgadas, 7 prazas, 2 asentos in-
tegrados de neno, cristais escu-
ros, consola almacenaxe no teito, 
toma de 230v (para o Reference), 
entre outros elementos.

Os prezos das novas ver-
sións 4Kids van dende os 
16.700 euros do Seat Ibiza ST 
1.2 TSI de 85 cv, até os 21.400 
euros do Seat Altea 1.6 TDI CR 
105 cv Start&Stop Ecomotive 
Reference, pasando polos 
22.800 euros do Seat Altea XL 
1.4 TSI 125 cv Style, ou os 43.300 
euros do Seat Alhambra 2.0 TDI 
CR 177 cv DSG Ecomotive Style.
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Cooper patrocina o I Trial Series 4x4 Motor Aventura

Seat amplía a súa gama familiar coas versións 4Kids
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❱❱ mercedes chamou a revisión en europa a  
3.500 unidades da nova furgoneta citan 
por un problema co airbag da fiestra. A 
citan mantivo nunha proba de choque 
realizada a finais de abril só tres das cin-
co estrelas posibles na cualificación.

❱❱ a asociación española de Fabricantes de  
Mesturas Asfálticas (Asefma) denun-
ciou que a falta de investimentos le-
vou á rede española de estradas a un 
"escandaloso" deterioro que ten serias 
consecuencias na seguridade viaria. A 
organización asegura que as estradas 
nacionais presentan o peor estado de 
conservación dos últimos 25 anos.

❱❱ a cadea de centros de lavado de  
automóbiles elefante Azul fixouse 
como obxectivo ampliar a súa rede de 
establecementos na Península Ibérica, 
onde conta actualmente con 164 cen-
tros distribuídos en 39 provincias.

❱❱ BmW chamou a revisión 200.000  
vehículos da serie 3 por problemas co 
airbag do copiloto. bMW informou que 
están afectados os modelos de decem-
bro de 2001 ata marzo de 2003.

❱❱ o número de vehículos que circula cos  
pneumáticos en malas condicións me-
drou un 25% no último ano, segundo 
despréndese dun estudo realizado por 
bridgestone a partir de 28.000 revisións 
gratuítas de rodas realizadas en 2012.

BreVeS
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O Circuíto do Jarama deu acubillo a unha 
proba para motos militares

O pasado 28 de abril 
a Fundación Cultural 
RACE (Real Automóbil 

Club de España) organizaba no 
Circuíto madrileño do Jarama 
a primeira proba de prácti-
cas para motos militares fa-
bricadas entre 1934 e 1944 e 
que participaron na guerra en 
servizos maiores ou menores. 
Malia o mal tempo, houbo al-
gúns seareiros que non quixe-
ron perderse a demostración. 
Dicir que máis de 30 vehículos 

participaron nesta primeira 
proba, que consistía en perco-
rrer dúas veces un circuíto pre-
parado por fóra do trazado do 
Jarama, de arredor de 11 quiló-
metros, tanto en motos, como 
sidecars ou outras de catego-
ría especial, cunha serie de di-
ficultades que puntuaban de 
cara á clasificación final. Pasar 
os obstáculos puntuaba segun-
do o baremo asignado a cada 
un deles. A maioría dos obstá-
culos difíciles, tiñan un paso 

máis sinxelo para os menos 
aguerridos, que non puntua-
ba; amais, a baixada dun parti-
cipante para axudar a pasar un 
atranco, tiña un 30% de pena-
lización, e a baixada dos dous 
participantes, un 50% de pe-
nalización. Este ensaio levado 
a cabo no Jarama é unha pro-
ba que xa se fixo noutros paí-
ses europeos e que, este ano, 
organizou por primeira vez a 
Fundación nas instalacións do 
senlleiro circuíto madrileño.
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Michelin rescata aos deportivos 
clásicos nun campionato

Os vehículos clásicos es-
tán de en hora boa, pois 
Michelin, V-Line Org. e Track 
Day Classics veñen de pór en 
marcha as Michelin Pilot Sport 
Classic Series, un campionato 
en circuíto para vehículos clá-
sicos. Esta proba permitirá aos 
vehículos máis sobranceiros 
disputar a súa propia com-
petición en tres dos máis 
importantes circuítos espa-
ñois: Montmeló, Jarama e 
Motorland Aragón. Cómpre 
dicir que nesta primeira tem-
pada de 2013, a competición 
celebrarase en quendas de 
dúas carreiras puntuables en 
cadanseu circuíto. Segundo 
apunta Francesc Gutiérrez, 
de V-Line Org, a proba será 
aberta ao maior número de 
coches posibles e para iso es-
tableceranse 8 clases distintas, 
con cadanseu oco en función 

das prestacións do  vehículo. É 
preciso salientar a relevancia 
de Michelin neste proxecto, 
pois amais de patrocinador, ta-
mén achegará soporte ao cam-
pionato a través do seu servizo 
de competición (Pneumáticos 
Álvarez), e porá a disposición 
dos participantes a súa ampla 
gama de pneumáticos de com-
petición, tanto actuais como 
clásicos. 

Por último, informar que 
esta primeira edición das 
Michelin Pilot Sport Classic 
Series constará de tres ca-
rreiras, que se disputarán 
nos circuítos de Montmeló 
(Barcelona), os días 24 e 25 de 
maio; Jarama (Madrid), o 14 e 
15 de setembro; e Motorland 
Aragón (Alcañiz), o día 30 de 
novembro. A estes circuítos ini-
ciais iranse engadindo paseni-
ño outros novos.

Seat leva até Wörthersee a versión 
de competición do León

Seat estivo presente no encontro GTI do estado aus-
tríaco de Carintia (do 8 ao 12 de maio), máis polo miúdo: 
o novo León Cup Racer correu en Reifnitz (na beira sur do 
lago Wörthersee). Estamos perante un modelo con 330 cv 
de potencia que foi exhibido na caseta Seat xunto a ou-
tras cinco variantes dos modelos Ibiza e León, amais dun 
amplo programa de actividades. Cómpre subliñar que o 
León Cup Racer non é un modelo de exhibición, senón 
o primeiro vehículo de probas para o traballo de desen-
volvemento de Seat. Inspirado no León 5 portas, e pinta-
do en cor gris metálica mate con detalles en cor laranxa, 
o Cup Racer conta cunhas lamias de competición de 18 
polgadas unidas ás vías que son máis anchas que as do 
modelo de serie, un novo frontal para mellorar a eficien-
cia aerodinámica, os distintivos faros de LEDs integrais co 
trazo das luces de circulación diúrna, os pilotos traseiros 
de LEDs, a contorna do teito, as liñas de carácter e os pre-
cisos blísters laterais, entre outros elementos. En canto ao 
motor, este Cup Racer móvese áxil grazas a un propulsor 
turboalimentado de dous litros e catro cilindros que des-
envolve unha potencia máxima de 330 cv, unha caixa de 
cambios DSG de seis velocidades con levas no volante e 
un diferencial de bloqueo electrónico. O prezo deste Seat 
Léon Cup Racer con caixa de cambios DSG é de 70.000 
euros e a versión de carreiras de resistencia é de 95.000 
euros. Por último, dicir que a marca española tamén quixo 
amosar no senlleiro certame de Wörthersee varias uni-

dades persona-
lizadas dos seus 
modelos Ibiza (o 
SC Trophy, o SC 
Cupra e o SC FR) e 
dúas variantes do 
Seat León (o FR 
TSI e o SC FR TDI).

Pirelli e Lamborghini, unha ligazón de 50 anos
Cincuenta anos non se 

cumpren todos os días, é 
por iso que Pirelli quere fes-
texar a súa alianza xunto a 
Lamborghini, unha unión 
que nacía hai cincuen-
ta anos. Así, a Fundación 
Pirelli foi o escenario esco-
llido para celebrar a con-
ferencia de prensa coa 
que comezaba o progra-
ma de celebracións dos 50 
anos de Lamborghini, que 
concluirá na sede da mar-
ca en Sant’Agata, con ac-
cións en Forte dei Marmi, 
Roma e Bolonia. A asocia-
ción entre a firma de pneu-
máticos e o fabricante de 
deportivos de luxo abro-
llaba en 1963, ano no que 
Ferruccio Lamborghini pe-
día a Pirelli que equipara 
o primeiro coche do fabri-
cante: o 350 GTV, lanzado 

como prototipo no Salón do 
Automóbil de Turín do mes-
mo ano. Emporiso, a unión en-
tre Pirelli e Lamborghini non é 
só unha decisión técnica, se-
nón que en moitas ocasións 
os modelos Lamborghini ocu-
pan un lugar protagonista na 
publicidade de Pirelli.

O Lamborghini Countach 
Aniversario, por exemplo, 
empregábase nunha serie de 
campañas de publicidade de 
Pirelli lanzadas en América e 
o Sueste asiático, mentres que 
o Miura foi elemento central 
dun anuncio de 1970 de equi-
pos orixinais de Pirelli. O anun-
cio confirmaba a forte ligazón 

entre as dúas casas italianas:”O 
Miura escolle Pirelli Cinturato”. 
Deste xeito, a historia que une 
a Pirelli e Lamborghini chega 
até a actualidade, pois a tec-
noloxía e a seguridade Pirelli 
seguen sendo unha parte inte-
gral da oferta de Lamborghini, 
a través do novo Aventador LP 
700-4 Roadster, con pneumáti-
cos P Zero, ou o Veleno, un co-
che creado para celebrar o 50 
aniversario de Lamborghini, 
que está equipado con pneu-
máticos Pirelli especialmente 
desenvolvidos, distinguidos 
do resto por un logotipo ver-
mello inspirado nos pneumá-
ticos P Zero de Fórmula 1.

❱❱ o ministerio de industria vai iniciar os trámites  
para modificar o Real Decreto que regula o 
sistema de Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV) e que ata agora impedía que conce-
sionarios e talleres realizasen inspeccións. 
A liberalización das ITV garantirá a inde-
pendencia e calidade dos exames aos ve-
hículos.

❱❱ lamborghini desvelou a súa última creación,  
o egoista, un monopraza de deseño 
extremo cunha potencia de 600 cv. no 
acto de presentación do coche, que se 
enmarca na celebración do cincuente-
nario da marca, o responsable de Dese-
ño do grupo Volkswagen, Walter De Sil-
va, declarou que se trata dun automóbil 
"máis concibido co corazón que coa ca-
beza".

❱❱ a empresa de concesionarios Quadis  
presentou no Salón de barcelona o Fe-
rrari F12 berlinetta, o vehículo de serie 
máis potente fabricado pola marca italia-
na -740 cv que alcanzan os 340 km/h en 
tres segundos- e o máis caro que se mos-
trou no certamen barcelonés, cun prezo 
de 384.000 euros.

BreVeS
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Málaga a prol da 
mobilidade eléctrica

En abril o Príncipe de 
Asturies -Felipe de 
Borbón- inaugura-

ba o Centro de Información e 
Control do proxecto ZEM2ALL 
(Zero Emissions to All). Trátase 
dun proxecto demostrativo 
pioneiro que pretende ins-
taurar a gran escala o acce-
so á mobilidade eléctrica. O 
novo Centro de Información 
e Control de ZEM2ALL, situa-
do nun dos edificios da Real 
Fábrica de Tabacos de Málaga, 
estará aberto ao público a par-
tir do 15 de maio de maneira 
gratuíta, de 10:30 a 13:30h e 
poderanse concertar grupos 
de visitas. Con esta iniciati-
va poderase coñecer cal será 
o impacto e a xestión dos 

recursos da mobilidade eléc-
trica na cidade do futuro: des-
de o uso dos coches, a súa 
recarga, que servizos se po-
derán achegar ou o impacto 
na xestión enerxética das cida-
des. Para iso escolleuse á cida-
de de Málaga, por ser pioneira 
a nivel mundial na xestión de 
cidades intelixentes grazas aos 
cinco anos de experiencia de 
Smartcity Málaga, liderado por 
Endesa. Para isto, Mitsubishi 
Motors achegou 160 vehículos 
eléctricos Mitsubishi i-MiEV 
aos primeiros usuarios parti-
cipantes no proxecto que xa 
contan cun punto de recarga 
convencional de Endesa ins-
talado no seu fogar ou em-
presa. O proxecto ZEM2ALL 

ten catro anos de duración 
e un orzamento de 60 mi-
llóns de euros, está liderado 
por Endesa na parte españo-
la do proxecto, conta tamén 
coa presenza de Telefónica 
e Ayesa, e Mitsubishi Heavy 
Industries liderando a parte 

xaponesa, que ten como so-
cios a Mitsubishi Corporation e 
Hitachi. Realízase ademais gra-
zas ao apoio de NEDO* e do 
CDTI (con cofinanciación do 
Fondo Tecnolóxico) e conta 
coa colaboración do Concello 
de Málaga.

Fiat presente na 
campaña tola de 
Media Markt

A empresa de elec-
trónica de consumo 
Media Markt elixiu á 

marca Fiat para a campaña 
Volvémonos tolos!, crean-
do asemade unha Semana 
Tola onde se poderá acceder 
(nos establecementos da ca-
dea) a promocións como a 
do novo Panda Pop 1.2 con 
69 cv negro con aire acon-
dicionado, peche centraliza-
do, 4 airbags, radio CD con 
MP3, 5 portas, 8 configura-
cións de asentos, 14 ocos 
portaobxectos a un prezo 
de 5.999 euros (inclúe Plan 
PIVE-2). Para facerse con esta 
promoción e beneficiarse 
da oferta, Media Markt porá 
a disposición dos seus clien-
tes un bono que deberá tro-
carse nun concesionario da 
marca Fiat (do 2 ao 11 de 
maio). Amais disto, durante 
a campaña: Volvémonos to-
los! -que terá lugar do 2 ao 
8 de maio- na maioría dos 
centros Media Markt estará 
exposto o novo Fiat Panda 
Lounge 1.2 con 69 cv. 

O Citroën Méhari cumpre 45 anos
Presentado o 16 de 
maio de 1968 no 
golf de Deauville, o 

Méhari foi toda unha sorpre-
sa polo seu concepto atípico: 
un vehículo sen pretensións, 
útil para o traballo e o lecer, 
que se lava cunha manguei-
ra, e que se pode utilizar tan-
to para cargar heno como 
para transportar táboas de 
surf. Retoma a filosofía do 
2 CV pola súa modularida-
de e baixo custo, recorrendo 

ademais aos materiais máis 
modernos.

Creado por Roland da 
Poype, innovou pola súa carro-
zaría, enteiramente construída 
en plástico ABS (Acrylonitrilo 
Butadieno Estireno) coloreado 
na masa. Esta nova materia li-
xeira pode tomar calquera for-
ma e adoptar calquera cor. A 
segunda gran particularidade 
do Méhari, é que se trata dun 
coche totalmente convertible 
por encima da liña de cintura da 

carrozaría, incluído o parabrisas, 
que se repliega sobre o capó.

Grazas ao seu chasis ele-
vado e a súa carrozaría en 
plástico, o Méhari móvese 
por todas partes, sobre todo 
na súa versión 4x4 lanzada en 
1979, que pode superar pen-
dentes de ata un 60%.

Con preto de 150.000 uni-
dades producidas entre 1968 e 
1987, o Citroën Méhari é aínda 
hoxe un verdadeiro fenómeno 
na historia do automóbil.
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Novo Golf GTD, o 
turbodiésel máis 
potente e aforrador
 A versión máis deportiva 

e sustentable do Golf, a 
GTD, volve a escena con 

novidades. Volkswagen colle as 
mellores características dun de-
portivo e axústaas a un consumo 
máis reducido (0,9 litros) e a unhas 
emisións de CO2 melloradas (25 g/
km) nesta sétima xeración do GTD. 
O novo motor do Golf GTD é un TDI 
de catro cilindros con 184 cv (14 cv 
máis que o seu predecesor) que 
acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 se-
gundos, consume arredor de 4,2 
litros aos 100 km e emite 109 gra-
mos de CO2 por quilómetro. 
Engadir que este propulsor com-
bínase coa caixa de cambios ma-
nual de seis marchas, conta de 
serie co sistema Start&Stop, coa di-
rección directa activa (DÁS) e co 
paquete opcional GTD & Sound 
(con lamias Nogaro de 18” e mo-
dulación do son do motor segun-
do as características de condución). 
En canto ao interior deste GTD, sa-
lientan: os asentos deportivos en 
estilo Tartán Clark, o teito interior 
en antracita, o volante deportivo, 
os pedais de aceiro inoxidable, a 
panca de cambios deportiva GTD, 
insercións específicas GTD, luz pro-
gresiva, sistema Climatronic, 
ParkPilot (dianteiro e traseiro) e o 
sistema de radio Composition 
Media. Engadir que as cores de se-
rie da carrozaría son o Vermello 
Tornado e o Branco Puro.

O novo Volkswagen Golf GTD 
sae ao mercado cun prezo de 
31.000 euros.

As furgos Volkswagen 
reúnense en Girona
 Será do 14 ao 16 de xuño no cámping La 

Ballena Alegre de Sant Pere Pescador 
(Girona) onde teña lugar a 10 edición da 

xuntanza de apaixonados das senlleiras furgone-
tas Volkswagen que se botaban a circular a finais 
dos 50 baixo o modelo T1. Máis polo miúdo, o es-
pazo de lecer situado no Alt Empurdà acollerá di-
versas actividades, desfiles, exposición de 
fotografías e certames nos que se recoñecerá aos 
vehículos mellor personalizados da marca xerma-
na. Cómpre subliñar que este encontro é posible 
grazas ao compromiso dos seareiros/as, chegados 
a centos de toda Europa, destes clásicos vincula-
dos a un turismo diferente. Para acceder aos pre-
mios, cada furgoneta terá que ser fotografada e 
aspirará así a facerse con algún dos galardóns que 
se entregarán na noite do sábado. Alén disto, ha-
berá tempo para unha grellada na praia a noite do 
sábado incluíndo unha actuación musical en di-
recto. Emporiso, os máis pequenos tamén poderán 
gozar -durante as mañás- de xogos e actividades 
pensadas para eles. É preciso dicir que outro even-
to que se poderá ver neses días é o Campionato 
do Mundo de Windsurf, unha proba que xa se ato-
pa ligada ao FurgoVolkswagen dende os seus co-
mezos. Para rematar lembrar que o sábado todas 
as furgos inscritas se concentrarán durante a tarde 
na xa tradicional chaira para a gran foto de familia 
e o domingo terá lugar o tradicional desfile de to-
das as furgonetas até a localidade veciña de 
L’Escala.

Chega un C3 con 
novidades
 O escenario elixido 

por Citroën para amo-
sar ao novo C3 foi 

o pasado Salón de Xenebra, 
logo de pasar pola cidade suí-
za o modelo renovado chega 
aos nosos concesionarios. O C3 
trae novidades que atinxen ao 
frontal con luces diúrnas Led, 
unha zaga con novos pilotos 
traseiros así como un interior 
con novos gornecidos e acaba-
dos de alto nivel.

O compacto da marca fran-
cesa equipa un amplo abano 
de motorizacións en gasolina 
e diésel. Na vertente gasolina: 
os tricilíndricos VTi 68 e VTi 82 
da familia Pure Tech, (4,3 e 4,5 
l/100 km en ciclo mixto, respec-
tivamente). Os VTi 95 e VTi 120 
completan a oferta de motores 
gasolina. Asemade, o gasóleo 
conta cos propulsores HDi 70 
e HDi 90, así como as súas va-
riantes microhíbridas e-HDi 70, 
e-HDi 90 e e-HDi 115, cunhas 
cifras de consumo e emisións 
realmente baixas, como amo-
sa o e-HDi 70 Airdream CMP, 
con valores de 3,4 l/100Km e 
87 g de CO2/km, e o e-HDi 115 
Airdream 6v, cun consumo de 
3,8 l/100Km e 99 g de CO2/km. 

Cómpre engadir que Citroën 
dispuxo até 5 niveis de acaba-
do (Attraction, Tonic, Seduction, 
Collection e Exclusive) e 9 mo-
tores, amais de achegar equi-
pamentos e servizos como a 
cámara de visión traseira, o sis-
tema de navegación eMyWay, 
o Hifi System e os contratos de 
servizos, como o FreeDrive.
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Novo Captiva, xa nos concesionarios
No Salón de Xenebra presentábase a nova face do 
Chevrolet Captiva, un SUV (Vehículo Deportivo Utilitario) 
de grande tamaño cunha feitura que chama a atención 

e unha meirande comodidade. O Captiva é un dos todoterreos 
máis potentes en Europa e pode transportar até sete pasaxeiros 
e un máximo de 1.577 litros de carga. En canto ao seu deseño, 
o frontal e a parte traseira experimentaron cambios: novos fa-
ros traseiros Led, tubos de escape con puntas cromadas e an-
gulares, un parachoques remodelado, unha nova grella e faros 
antinéboa renovados. Xa dentro do Captiva, salientan varias 
novidades: nos asentos, que virán en cores moi frescas e novos 
materiais (as gamas máis altas terán asentos de coiro), unha ta-
pizaría renovada no panel de instrumentos, un climatizador bi-
zona, iluminación ambiental azul xeo de Chevrolet e, de serie, 
a entrada e prendido sen chave nos acabados superiores. Os 
motores deste Captiva serán catro propulsores de gasolina ou 
diésel con cilindradas que van entre os 2.2l e 3.0l e virán equi-
pados con Control Electrónico de Estabilidade (ESC), Control de 
Tracción (TC), Sistema de Freos Antibloqueo (ABS), freo de man 
eléctrico e o sistema Hill Start Assist (HAS). 

O novo Captiva xa se atopa nos concesionarios a un prezo 
que parte dos 22.615 euros, grazas á campaña de desconto de 
3.835 euros en toda a gama MY13 até finais de xuño.

Peugeot triunfa no Rali Ecolóxico de Galicia
O sábado 11 de maio levábase a 
cabo en Ourense a terceira edición 
do Rali Ecolóxico de Galicia, proba 

que serviu para tirar conclusións no referen-
te a automóbiles ecolóxicos. Logo de dis-
putarse os treitos de regularidade de Verín, 
A Gudiña, A Mezquita, Bouza, Vilariño de 
Conso, Servoi, Vilar de Barrio e Vos Milagres, 
o Peugeot 3007 Hybrid 4 rematou por facerse coa vitoria -pilotado 
por Alberto Conde e Óscar Pío- no apartado de Híbridos, ou dito 
doutro xeito, aqueles vehículos que combinan un motor eléctrico 
con outro de combustión. O éxito colleitado polos modelos Peugeot 
neste apartado deixaba atrás ao Toyota Auris, que ocupou a última 
praza na mesma categoría Híbrida. No apartado de Vehículos Eco, o 
triunfo foi parar a mans de Luís Aragonés e Cuko Bañobre cun Twingo 
R2, mentres que nesta sección salientaban os datos dos vehículos 
Seat, como o Ibiza e o Mii, que recollían boa nota.

O III Rali Ecolóxico de Galicia saía de Verín e remataba ás doce 
da noite na Estación do INORDE de Baños de Molgas, coa cea e 
entrega de premios aos equipos vencedores. Os premios en cues-
tión ían para o Peugeot 3007 Hybrid 4 -no apartado Híbridos- e 
para o Renault Twingo R2 -no apartado Eco-; o galardón ao Mellor 
equipo de prensa (outorgado pola revista Motor Galicia) recaía 
en mans de José Antonio Portela e Rubén Fidalgo, e o test de 
Condución Eficiente -valorado polos expertos monitores da Escola 
de Condución PTC- foi a mans do vigués Dani Pais.

Engadir, por último, que  o “Clube do Automóbil Ecolóxico de 
Galicia” traballa arestora, con todos os datos obtidos na única com-
petición deste tipo que se celebra en España, para decidir o premio 
ao “Coche Ecolóxico do Ano en Galicia” (publicado nos vindeiros 
días) que se entregará no concesionario da marca premiada.
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Novo Honda CR-V
engaiolante

››	O novo Honda cR-V vai xa pola cuarta xeración e 
polos resultados obtidos ten corda para longo. 

Máis de 5 millóns de unidades vendidas en todo o mundo 
avalan a este SUV todoterreo que agora se renova cunha imaxe 
máis moderna, con motores máis eficaces de baixo consumo e 
con toda unha serie de sistemas que axudan a que a condución 
sexa máis eficaz e máis segura. Para a proba metémonos de cheo 
en terras de Ribadavia, percorrendo sen acougo estradas e pistas 
rodeadas de viñedos que, despois do verán, darán un dos mello-
res viños brancos do mundo: o Ribeiro, coa denominación de ori-
xe máis antiga de Galicia, feito devagar polos viticultores de Leiro, 
Berán, Cenlle e Gomariz, coas variedades Treixadura, Torrontés, 
Loureira, Godello, Albariño e Lado. E, logo dunha xornada esgo-
tadora percorrendo aquelas marabillosas terras, que mellor que 
un merecido descanso no circuíto termal de Prexigueiro, moi 
preto de Ribadavia! A riqueza mineromedicinal das augas, que 
alí abrollan a unha temperatura de case 50 graos, é apreciada 
por todos aqueles corpos cansos que precisan de tranquilidade 
e repouso... Algo único naquelas benditas terras.

Honda chega a España en 1988 distribuíndo e vendendo a par-
tir de entón os seus coñecidos modelos Prelude, Accord e posterior-
mente o CR-X. Uns anos antes, adquirira a mítica firma española de 
motos Montesa, comezando a fabricación das súas propias motos 

no noso país. Un ano despois preséntase o Honda Civic 3 portas e 
en 1990 o Honda Concerto. Na actualidade conta con 58 concesio-
narios e máis de 100 puntos de venda en toda España, entre eles 
GALCAR -concesionario en Santiago de Compostela (no Polígono 
Industrial do Tambre)- o cal nos cedeu o coche co que realizamos a 
nosa proba: un flamante Honda CR-V 2.2 i-DTEC 4WD ELEGANCE.

A primeira impresión que tivemos ao ver o novo Honda CR-V 
foi de namoramento total e absoluto das súas liñas. Chama a 
atención polo seu moderno e agradable deseño, pola súa ele-
gancia e pola súa gran personalidade. Foi, sen dúbida, un dos 
vehículos que máis salientou no pasado Salón do Automóbil 
de Barcelona, onde foi presentado con todas as honras xunto 
co seu irmán pequeno o Civic, que estreaba o motor diésel 1,6 
litros i-DTEC. Este modelo ten un frontal prominente coa típica 
grella da marca xaponesa e uns faros integrados que lle confiren 
un aspecto robusto e dinámico. O voladizo dianteiro é máis cur-
to e o cristal dianteiro estendeuse para aumentar o espazo nos 
asentos dianteiros. Gustounos de xeito especial o perfil, cos cris-
tais traseiros en forma de cuña, o que lle dá un aquel deportivo. 
É case do mesmo tamaño que o modelo anterior, xa que mide 
4,570 metros de longo (cinco milímetros menos) e 1,685 metros 
de altura (30 milímetros menos). E aínda que non medrou en ta-
maño, gañou moito en espazo interior e en capacidade do ma-
leteiro: nada menos que 589 litros!



Interior

Unha vez dentro do coche, as nosas pri-
meiras impresións confírmanse, xa que 
polo seu deseño, a súa capacidade e a 
súa comodidade de marcha está cha-
mado a ser un dos mellores SUV todote-
rreo que se comercializan no noso país. A 
calidade dos materiais é boa, tanto nos 
asentos coma nos gornecidos das por-
tas e o cadro de mandos. Desde o asen-
to do condutor a visibilidade é perfecta 
e a condución moi agradable. A panca 
de cambios está nunha posición eleva-
da, moi a man e manexable abondo. As 
6 marchas entran bastante ben.
Á esquerda do volante atopámonos co 
botón ECO Mode, co que se aforra no 
gasto de carburante. Cando se activa, 
mellórase o aforro axustando o rende-
mento da transmisión do motor, do aire 
acondicionado e do control de cruceiro. 
Se se conduce con suavidade, sen acele-
racións bruscas e sen premer moitas ve-
ces o freo, un medidor situado arredor 
do velocímetro do coche porase de cor 
verde. Iso quere dicir que o estamos fa-
cendo ben e que non consumiremos de-
masiado combustible. En caso contrario, 
as luceciñas tornaranse azuis. Á dereita 
atópase unha pantalla multi-información 
intelixente que nos amosa información 

útil para a condución: dános o consumo 
instantáneo, a temperatura, as imaxes da 
cámara traseira e a música ou as novas 
que esteamos a escoitar. Todas as súas 
funcións contrólanse desde os botóns 
do volante. Esta pantalla pódese perso-
nalizar elixindo a cor e cargando imaxes.
A suspensión é suave e cómoda e non 
abanea moito nos trazados sinuosos. 
Pódese conducir por estradas cheas de 
curvas sen que se note demasiado o aba-
lo. A freada é correcta e a dirección asisti-
da eléctrica adaptable compórtase todo 
o ben que agardabamos dela. É adap-
table ao movemento e funciona xunto 
co control de estabilidade. Se o coche 
patina na neve ou nunha estrada xeada 
incrementa o esforzo preciso para virar 
cara ao interior e reduce o esforzo para vi-
rar na dirección oposta, amais de aplicar 
unicamente os freos ás rodas exteriores.
Nas prazas traseiras hai espazo abondo 
para viaxar tres ocupantes, aínda que 
o que vaia no medio irá un pouco me-
nos cómodo que os seus acompañan-
tes. Como o chan é totalmente chairo e 
a banqueta 38 mm. máis baixa, hai es-
pazo para as pernas e as cabezas non 
tocarán o teito. Os respaldos poden aba-
terse de xeito doado en configuración 
60/40 para aumentar a capacidade do 

maleteiro. Co sistema One Motion pó-
dense dobrar de maneira sinxela para 
que o espazo de carga pase de 589 litros 
até 1.669. Só cómpre turrar da panca si-
tuada no respaldo e o asento dóbrase 
completamente, ficando o piso chairo 
ao instante para poder cargar obxectos 
voluminosos. Volver colocar os asentos 
case non require esforzo xa que abon-
da con empurralos á súa posición inicial.
O portón traseiro tamén modificou as 
súas liñas e presenta agora unha feitura 
máis bombeada, aínda que o cristal pos-
terior aínda é algo pequeno e castígalle 
en canto a visibilidade, o que fai que na 
manobra de estacionamento teñamos 
que facer marabillas, se é que non temos 
a cámara traseira, claro. Tamén os senso-
res de aparcadoiro axudan moito á hora 
de estacionar o noso vehículo.
Grazas á tracción 4x4 intelixente, e a un 
ángulo de ataque un pouco mellorado, 
este vehículo é capaz de desenvolverse 
correctamente por camiños de terra. En 
condicións normais o modo por defec-
to é a tracción das rodas dianteiras, pero 
cando o vehículo detecta unha perda de 
tracción por chuvia, neve ou lama, acti-
va de xeito automático a tracción total. 
Neste caso só reciben potencia as rodas 
que o precisan.

Axuda á condución
Para unha condución máis segura e 

eficaz equipa diversos sistemas de axu-
da á condución. O control de cruceiro 
adaptativo axusta a velocidade á do ve-
hículo que vai diante, mantendo sem-
pre a mesma distancia de separación. 
Se o que vai diante reduce a velocida-
de, axusta o freo e mantén a distancia. 
Se o outro vehículo volve aumentar a 
velocidade, mantén a distancia e volve 
á velocidade inicial. O sistema de man-
temento de carril avisa se o vehículo se 
desvía da súa traxectoria e automatica-
mente corrixe a dirección para devolvelo 
ao seu carril. O sistema de prevención 
e mitigación de impactos axuda frean-
do automaticamente o necesario para 
evitar ou minimizar as posibilidades de 
chocar contra o vehículo de diante. O 
sistema de control de estabilidade 
do remolque detecta se o remolque se 
move de maneira perigosa por un refa-
cho de vento ou por un cambio de carril, 
e alíñao de novo.
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Motorizacións
O novo Honda CR-V preséntase en varios acabados: 

Comfort, Executive, Elegance, Lifestyle, Luxury e Innova. 
No acabado básico Comfort dispón, entre outros, de: control 
de estabilidade e tracción do vehículo VSA, control de estabi-
lidade do remolque TSA, asistente de prendido en pendente, 
sistema de parada automática ao ralentí Start&Stop, control de 
velocidade de cruceiro, climatizador automático dual, volante 
multifunción, Radio CD compatible MP3, toma auxiliar/porto 
USB, sistema Eco Assist, lamias de aliaxe de 17 pol-
gadas, faros dianteiros halóxenos, panta-
lla a cor multi-información, antena 
de aleta de quenlla, asento do 
condutor con axuste lum-
bar pneumático e asen-
tos traseiros abatibles 
60/40. 

No acabado 
Elegance engá-
deselle: faros 
dianteiros au-
t o m á t i c o s 
con sensor 
de luz, sen-
sor de chu-
via, faros 
dianteiros 
antinéboa, 
sensores de 
a p a r c a d o i -
ro dianteiros e 
traseiros, volante 
multifunción en pel, 
Bluetooth mans libres, sistema 
de control de descenso HDC e le-
vas de cambio no volante (con transmi-
sión automática).

Finalmente, no acabado Lifestyle ato-
pámonos, a maiores: tracción 4x4 intelixente a 
tempo real, lamias de aliaxe de 18 polgadas, faros de xenón 
duais con lavafaros, raís no teito, luces de estrada automáti-
cas, luces de xiro activas, tapizaría mixta de Alcántara e pel, 
asentos dianteiros con calefacción, cámara de visión traseira 
con función de aparcadoiro e sistema de audio Premium con 
subwoofer.

O acabado Executive está só dispoñible na versión 2.2 i-
DTEC. A todo o equipamento anterior hai que sumarlle: o teito 
solar panorámico, cristais escurecidos de privacidade, sistema 
de entrada e acendido intelixente sen chave, tapizaría de pel, 
asento do condutor con axuste eléctrico e 2 memorias de po-
sición, asentos dianteiros com calefacción e portón traseiro 
eléctrico. O acabado Luxury engade sistema de navegación 
con entrada de vídeo e o acabado Innova trae, a maiores, o 
mecanismo de prevención e mitigación de impactos, o control 
de cruceiro adaptativo e o sistema de mantemento de carril.

Asemade, este Honda pódese equipar con diversos packs 
onde elixir: Urban (parachoques dianteiros e traseiros, ale-
rón e adobíos nos retrovisores), Robust (protección diantei-
ra e traseira, protector entrada maleteiro, estribos laterais e 
molduras laterais), Illumination (iluminación de portas, de 
ambiente dianteira e traseira inferior e de acceso) e Design 
(grella dianteira, adobío nos faros antinéboa e no portón tra-
seiro, adobío lateral e no tubo de escape).

A salientar

deseño
comodidade
capacidade
Fiabilidade

Para levar todo e algo máis, 589 litros de capacidade

 Sprint Motor >>14



Motorizacións
O novo Honda CR-V pode equipar un mo-

tor de gasolina de 155 cabalos de potencia ou 
un diésel de 150 cabalos.

O motor de gasolina 2.0 i-VTEC está dispoñible 
con transmisión automática de 5 velocidades e manual 
de 6 velocidades, con tracción nas rodas dianteiras ou 
tracción total, conta cun sistema de sincronización va-
riable de válvulas e de control da súa elevación para 
optimizar a potencia cando o propulsor funciona a moi-
tas revolucións e para aforrar combustible cando as re-
volucións diminúen. A velocidade máxima chega aos 
190 km/h e partindo de 0 ponse a 100 km/h en tan só 
10 segundos. O consumo urbano anda entre 8,9 e 10,1 
litros de gasolina por cada 100 quilómetros e na estra-
da entre 6,2 e 6,5 litros.

O 
p r o p u l s o r 

diésel 2.2 i-DTEC, 
construído comple-

tamente en aluminio, 
desenvolve 150 cabalos 

de potencia e está dispoñi-
ble tanto para a transmisión au-

tomática de cinco velocidades, coma 
para a manual de 6 velocidades, con tracción nas catro 
rodas. O consumo é moi contido, xa que en cidade che-
ga aos 6,5 litros por cada 100 quilómetros e na estra-
da baixa a 5,1 (estamos a falar do diésel 2,2 i-DTEC con 
caixa de cambios manual de 6 velocidades e tracción 
4x4 intelixente). A velocidade máxima é de 190 km/h 
e pasa de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos.

Máis adiante, estará dispoñible un novo motor dié-
sel de 1,6 litros e 120 cabalos de potencia, que xa em-
prega o novo Civic, só con tracción dianteira.

Gasolina
2.0 i-VTec 2WD cOMFORT 155 cv 27.200 euros
2.0 i-VTec 2WD eleGAnce 155 cv 29.500 euros
2.0 i-VTec 4WD lIFeSTYle 155 cv 34.500 euros
2.0 i-VTec 4WD luXuRY 155 cv 38.700 euros
2.0 i-VTec 4WD InnOVA 155 cv 41.300 euros
Diésel
2.2 i-DTec 4WD cOMFORT 150 cv 29.900 euros
2.2 i-dtec 4Wd elegance 150 cv 32.200 euros
2.2 i-DTec 4WD lIFeSTYle 150 cv 35.100 euros
2.2 i-DTec 4WD eXecuTIVe 150 cv 37.100 euros
2.2 i-DTec 4WD luXuRY 150 cv 39.300 euros
2.2 i-DTec 4WD InnOVA 150 cv 41.900 euros

Prezos

O novo Honda cR-V 2013, atópase 
á venda en todos os concesiona-

rios Honda de Galicia cos seguin-
tes prezos:

*unidade probada: 
- Honda cR-V 2.2 i-DTec 4WD 

eleGAnce Manual de 6v - 32.200 
euros (agora 27.900 euros como 

promoción do mes)

as liñas do cV-r son moi agradables

 >> Sprint Motor 15 



o acto foi dirixido pola presentadora da tVg maría Solar

o tenente da garda civil miguel Soldán dirixiu 
unhas palabras no nome de todos os premiados

Xurxo Sobrino, director de Sprint Motor, dirixiu unhas palabras aos asistentes

mar Sánchez posa cos profesionais da pantalla
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camilo díaz molk recolleu o premio do Coche Sprint 
Motor 2013 de mans da Secretaria Xeral de medios  

da Xunta de galicia, mar Sánchez

o tenente miguel Soldán recibiu o Galardón Sprint Motor 2013 en representación 
do destacamento de tráfico da garda civil de Santiago de compostelaXosé lópez recolleu o premio Piloto Sprint Motor 2013 de mans doutro piloto, luís Penido

moncho lemos, presentador da tVg, entregou o trofeo 
Todoterreo Sprint Motor 2013 a Joaquín lago (i-Fer Hyundai)

marcial castro recibiu o trofeo de Monovolume 
Sprint Motor 2013 de mans da actriz isabel Blanco
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luís cos irmáns manuel e david (graFiideaS) e Bernardo (BerSuS)

mario (gonZacar), José carlos (caeiro) e Xurxo

o público seguiu con atención todo o evento

Á gala asistiron persoas de distintos sectores profesionais

de esquerda a dereita: abadín, lópez e Penido
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a familia galcar (concesionario Honda en Santiago) con Penido

o equipo de eg4motor ao completo

marcial castro, xerente de gonZacar, posa diante do Ford B-max

membros do destacamento de tráfico da garda civil posan co merecido galardón

o Secretario Xeral de Política lingüística (segundo pola esquerda), 
Valentín garcía, con Paulino, ana e ramón (primeiro pola dereita)
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� Fiscal
� Administrativo
� Mercantil

� Laboral
� Subvencións
� Familia
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a forma
A comezos de marzo che-

gaba o Adam a todos os conce-
sionarios Opel de España, logo 
da súa estrea mundial no Salón 
Internacional do Automóbil de 
París (en setembro), deixábanse 
ver as primeiras unidades deste 
modelo polas rúas. Nunha ollada 
salientaba deste coche a cor e o 
compacto de seu, pois conta con 
case 3,70 metros de longo e 1,72 
metros de ancho (sen retroviso-
res exteriores). Estamos perante 
uns dous volumes de tres portas 
para catro pasaxeiros que, malia o 
reducido tamaño do habitáculo, 
irán cómodos de abondo.

tecnoloxía e personalización
Opel dotou ao novo Adam 

da tecnoloxía máis avanza-
da, é o caso do IntelliLink, un 
dispositivo de Información/
lecer da marca que se inau-
gura con este coche, conver-
téndoo no coche pequeno 
mellor conectado do merca-
do. IntelliLink está deseña-
do para soporte sen fíos das 
novas fontes (Smartphone 
e as súas aplicacións) a tra-
vés de Bluetooth ou cone-
xións USB. Cómpre subliñar 
que IntelliLink pode traba-
llar tanto con Android coma 
con Apple iOS. Emporiso, o 

dito mecanismo IntelliLink 
traslada os contidos do 
Smartphone a unha pantalla 
táctil de 7 polgadas de alta re-
solución a toda cor. A conecti-
vidade proporciónase vía USB 
ou Bluetooth para dispositi-
vos de almacenaxe masiva, 

incluíndo reprodutores de 
MP3, iPod, iPad, etc. Amais 
do porto USB, tamén achega 
unha entrada auxiliar de 3,5 
mm/ 1/8 polgadas. Dito dou-
tro xeito, o Smartphone fun-
ciona igual que un disco duro 
do sistema de Información/

Opel Adam
Un coche diferente para a cidade

Nesta reportaxe achegámonos para ver de preto ao Adam, o primeiro Opel que entra no 
segmento lifestyle A, un vehículo de pequeno tamaño concibido para moverse pola urbe 

sen pasar desapercibido. A marca xermana engade unha listaxe infinita de elementos para 
garantir que este modelo se converta en algo único e persoal, definido só polo gusto de 

cadaquén. Falamos destes aspectos e outros que atinxen á nova creación de Opel, o Adam.

■ XAbIeR VIlARIñO| TexTo     ■ luíS RIVeRO De AGuIlAR | FoTos

PreZoS oPel adam
opel adam 3p Jam 1,2 Xel Start&Stop 70 cv ........... 13.650 euros
opel adam 3p Jam 1,4 Xel Start&Stop 87 cv ........... 14.010 euros
opel adam 3p Jam 1,4 Xer Start&Stop 100 cv ......... 14.725 euros
opel adam 3p glam 1,2 Xel Start&Stop 70 cv ........ 14.470 euros
opel adam 3p glam 1,4 Xel Start&Stop 87 cv ........ 14.830 euros
opel adam 3p glam 1,4 Xer Start&Stop 100 cv ...... 15.545 euros
opel adam 3p Slam 1,2 Xel Start&Stop 70 cv  ........ 15.240 euros
opel adam 3p Slam 1,4 Xel Start&Stop 87 cv ......... 15.600 euros
opel adam 3p Slam 1,4 Xer Start&Stop 100 cv....... 16.315 euros
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lecer. Alén disto, certas fun-
cións son mesmo accesibles 
a través dos controis remo-
tos do coche localizados no 
volante, estando dispoñibles 
cinco menús (audio, teléfo-
no, galería, apps e configura-
ción do coche). Engadir que 
IntelliLink é un equipamen-
to opcional cun prezo de 310 
euros. De optar polo equipa-
mento de Información/lecer 
de serie do Adam Jem, Glam 
e Salm, este é un sistema CD 
3.0 BT con radio e lector de 
CD’s, que dispón de cone-
xións Bluetooth e USB, así 
como función mans libres.

Outros elementos cos 
que contará o Opel Adam son 
a nova xeración de Sistemas 
de Axuda ao Aparcadoiro 
(cos que se estaciona o vehí-
culo de maneira automática) 
e un dispositivo de dirección 
asistida que inclúe un modo 
City de “toque lixeiro”.

En canto á posibilida-
de de personalización, este 
Opel defínese por un gran-
de potencial de personaliza-
ción que consegue que cada 
Adam sexa único. Segundo 
apunta a casa xermana, “non 
hai outro coche da súa clase 
no mundo que poida ofre-
cer máis de 61.000 combi-
nacións para o exterior e 
preto de 82.000 para o in-
terior”, abranguendo dende 
unha amplísima selección 
de cores e lamias, até deta-
lles especiais como diferen-
tes teitos.
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O exterior e o interior
Se ollamos dende fóra ao novo Peugeot 2008 podemos intuír unhas 

medidas de 4,16 m de longo e 1,74 m de ancho, converténdoo nunha 
berlina coa forza dun SUV (Vehículo deportivo Utilitario) e espazo abondo 
para a comodidade dos pasaxeiros. O 2008 repousa sobre os seus pneu-
máticos Mud&Snow e as súas lamias de 17” diamantadas con acabado 
mate. A particular feitura dos pasos de roda en arco permite ao mesmo 
tempo ancorar ao 2008 ao chan e conferirlle lixeireza. Os parachoques e 
os baixos de caixa en cor negra protéxenlle xunto aos ferros protectores 
dianteiro e traseiro de aceiro inoxidable e as barras laterais cromadas.

En canto ao interior, o pequeno volante compacto multifunción, re-
gulable en altura e profundidade, fai da dirección algo preciso. A ins-
trumentación Head-Up Display coa que conta, achégalle ao condutor a 
información precisa para a condución na pantalla táctil semi-flotante de 
7” (de serie desde o segundo nivel de acabado), permitindo empregar o 
conxunto de funcións de conectividade, incluídos os servizos Peugeot 
Connect Apps. A consola central semi-elevada, pon á súa disposición o 
freo de man de tipo aviación e o mando para a cortiniña eléctrica do teito 
de cristal panorámico xunto ao mando circular do Grip Control, un siste-
ma que permite ampliar o campo de utilización do 2008 grazas a unha 
motricidade reforzada en condicións de baixa adherencia. 

Motores
O Peugeot 2008 chega asociado a un 

amplo abano de propulsores, unha gama 
gasolina que abrangue o 1.2 l e-VTi de 
82 cv, o 1.2 l e-THP de 110 cv, o 1.6 l VTi 
de 120 cv ou o 1.2 l e-THP de 130 cv. Na 
vertente diésel, haberá un 1.6 l e-HDi FAP 
de 92 cv e un 1.6 l e-HDi FAP de 115 cv. 
Cómpre subliñar que este 2008 posúe 
uns consumos e emisións de CO2 con-
tidos de abondo, a partir de só 3,8 l/100 
km e 98 g CO2/km e todo grazas ao seu 
reducido peso e á súa silueta rebaixada. 
Asemade, hai que sinalar a introdución 
do Start&Stop nos motores de gasolina 
e nos diésel e-HDi, así como a nova xe-
ración de motores de 3 cilindros de ga-
solina, que sitúa ao 2008 como líder no 
seu segmento ao conseguir combinar o 
respecto ao medio ambiente co pracer 
de conducir.

Peugeot 2008
O todoterreo urbano

Dende estas páxinas de Sprint Motor desvelamos todo o 
que rodea á nova creación da marca francesa, o crossover 
2008 chega a todas as cidades do mundo con arela de 
traspasar fronteiras e descubrir novas paisaxes fóra da 
estrada. Con este todoterreo, pertencente ao segmento 
B, Peugeot quere gañar puntos e emprega 
todas as súas armas: posto de condución 
estruturado arredor dun volante compacto, 
instrumentación Head-Up Display, pantalla 
táctil, distancia libre ao chan, Grip Control e 
unha morea de novidades que pasamos 
a contar deseguida.
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Seguridade
Peugeot coidou moito de que os ocupan-

tes do novo 2008 foran seguros ao cen por cen, 
para iso, dotou a este todoterreo dun regula-
dor-limitador de velocidade de serie en todas 
as versións, ancoraxes do chasis, un ESP que 
pode desconectarse por debaixo dos 50 km/h 
e que agrupa diferentes funcións: control de 
tracción ASR, control de estabilidade CDS, asis-
tencia á freada de emerxencia AFU, repartidor 
electrónico da forza de freada REF. Nas rodas 
dianteiras os discos ventilados son de dúas di-
mensións diferentes: 266x22 mm e 283x26 mm 
para as versións máis potentes. Detrás, toda a 
gama dispón de discos macizos de 249x9 mm.

Alén disto, os pasaxeiros do 2008 disporán 
dun conxunto de seis airbags (dous frontais, 
dous laterais situados nos respaldos dos asen-
tos dianteiros e dous de teito). Para a seguri-
dade dos nenos, o airbag frontal do pasaxeiro 
pode desconectarse para poder instalar cadei-
ras das que se sitúan en sentido contrario ao de 
marcha, mentres que as prazas laterais trasei-
ras dispoñen de ancoraxes Isofix de tres pun-
tos. A isto hai que engadir a Central Telemática 
Autónoma e, de xeito gratuíto e sen limitación 
de tempo, os servizos Peugeot Connect SOS e 
Peugeot Connect Assistance. Así, no caso de in-
cidente, o vehículo localízase vía GPS e iníciase 
o protocolo de asistencia.

Un 2008 para cadaquén 
A gama de personalización que Peugeot 

oferta para o 2008 abrangue tanto exterior 
coma interior do vehículo. Os adhesivos exhi-
ben bandas de finas liñas negras en contraste 
con cores flash moi modernas: amarela, rosa, 
laranxa... Así, é posible modificar o aspecto dos 
baixos da carrozaría, das barras de teito, da gre-
lla, das carcasas dos retrovisores, do elemento 
decorativo das portas traseiras, das saídas de 
aireación interiores, da consola central, da vi-
seira da instrumentación ou dos adobíos dos 
tiradores de portas interiores. Esta oferta com-
plétase cunhas lamias de 17 polgadas específi-
cas cun diamantado secuencial así como unha 
tapa para os parafusos das rodas cun toque de 
cor. A gama de accesorios está composta por 
numerosos elementos que permiten crear un 
2008 de acordo coas necesidades de cadaquén. 
Atopamos diferentes lamias de aliaxe de 15, 16 
e 17 polgadas e carcasas de retrovisores cro-
madas que reforzan a elegancia e o refinamen-
to do crossover compacto da marca do león. 
Asemade, deseñouse unha gama específica de 
solucións de transporte que inclúe, un engan-
che RDSO que se desmonta sen necesidade de 
ferramentas e barras de teito de seguridade 
que permiten a montaxe dun porta-bicicletas, 
un porta-esquís ou varios cofres de teito. E a 
listaxe de accesorios non remata, axustándose 
ás demandas do cliente, porque Peugeot sabe 
ben iso de que “o cliente sempre leva a razón”.
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›› Un número máis de Sprint 
Motor sérvenos como escu-
sa perfecta para falar de co-
ches doutros tempos. Desta 
volta, o Retro-Visor fará que 
ollemos cara o asento tra-
seiro da nosa memoria e 
lembremos as viaxes da 
nosa infancia, mocidade ou 
madurez a bordo do senllei-
ro R12, ese coche no que 
de certo todos sentamos 
algunha vez, ese automó-
bil que vai ligado para sem-
pre a unha etapa concreta 
da nosa vida. Corriximos 
a posición deste espello 
Retro-Visor e fitamos cara 
o Renault 12.

 O R12 é un automóbil de 
turismo do segmento C 
producido polo fabrican-
te francés Renault entre 
os anos 1969 e 1995. No 
seu lanzamento, foi situa-
do para cubrir o oco en-
tre o Renault 6 e o Renault 
16. O R12 foi substituído 
en 1978 polo Renault 18, 
pero non cesou a súa fabri-
cación en Francia até apro-
ximadamente o ano 1983, 
e continuou en produción 
fóra de Europa até 1994, 
en Arxentina produciuse 
até o ano 1996 con varias 
modificacións sobre o mo-
delo orixinal, tras finalizar 
(a finais dos anos 70) a con-
cesión a Dacia para a fabri-
cación do mesmo. O R12 é 
un cinco prazas con motor 
dianteiro e tracción diantei-
ra, que existe con carroza-
rías sedán de catro portas 
e familiar de cinco portas, 
que se comercializaban 
cos nomes Berline e Break 
respectivamente.

a historia
A vida do Renault 12 come-

za en Francia polos anos 1966 
ou 1967. Daquela estábase a 
traballar sobre un proxecto 
novo destinado a substituír 
ao Renault 8. Desenvolvido 
sobre a base do concepto 
máis moderno do automobi-
lismo deses anos: a liña frecha, 
que nace sobre a base de cri-
terios básicos da aerodinámi-
ca. Emporiso, logo de máis de 
tres anos de ensaios e prototi-
pos, no Salón do Automóbil de 
Xenebra de 1969, preséntase 
en sociedade o novo Renault 
12. Ao ano seguinte lánzase 
ao mercado, prolongándose 
en Francia por 10 anos durante 
os cales se venderon 2.000.000 
de unidades. Pasados uns me-
ses da presentación mundial, e 
ben entrado o ano 1970, iniciá-
base a fabricación e venda do 
modelo en España. O R12 era 
presentado en abril no Salón 
do Automóbil de Barcelona. 
A versión inicial española 
-sen nome específico- estaba 

baseada na versión TL francesa 
de 1289 cc, á que se realizaron 
algunhas melloras no equipa-
mento xeral, salientando unha 
tapizaría de asentos híbri-
da, composta de skai e pano, 
máis axeitada ás característi-
cas climáticas españolas. Un 
ano máis tarde sumaríaselle a 
versión TL, coa mesma mecá-
nica e mellor equipamento. No 
outono de 1971 aparece a ver-
sión «S», baseada no TS fran-
cés, e con algúns detalles que 
só se montarían nesta versión 
do mercado español. Posuía 
unha calandra con catro faros 
de deseño propio que lle con-
ferían unha aquel notable. As 
lamias eran de tipo Rostyle, 
con debuxos xeométricos es-
pecíficos, contaba con con-
tarrevolucións no cadro de 
mandos, e os asentos de dese-
ño moderno conferíanlle un 
aspecto máis luxoso amais de 
comodidade. En canto á me-
cánica, levaba incorporado un 
carburador de dobre corpo, 
que lle supuña conseguir unha 
potencia de 68 cv DIN. En xa-
neiro de 1972 engadiríanselle 
os cristais tintados de cor ver-
de, resultando o nome comer-
cial S.L.E. (S. Lúas Especiais). 
En 1972 aparece a carrozaría 
familiar, só na versión básica 
(as versións TL e S respectivas 
chegarían en 1975), presen-
tada en abril, tamén no Salón 
do Automóbil de Barcelona. En 
setembro de 1976 prodúcese 

a modernización e reorgani-
zación da gama. A carrozaría 
berlina pasa a ofrecerse con 
dúas versións: TL, que conser-
va a motorización das anterio-
res versións básica e TL; e TS, 
substituto do S, que achega 
un motor de 1397 cc con 70 cv 
DIN. As dúas versións presen-
tan as novidades estéticas que 
xa figuraban na gama france-
sa desde a tempada anterior: 
calandra renovada (con faros 
dobres no caso do TS, distintos 
aos do S pero igualmente es-
pecíficos da versión española); 
pilotos traseiros grandes con 
luz de marcha atrás; novos pa-
rachoques, cos dianteiros inte-
grando as luces de posición; e 
interior con novos cadros de 
mandos, asentos e volantes 
de dirección. A carrozaría fa-
miliar incorporou as mesmas 
novidades estéticas, e ofrecía-
se en tres versións: básica, TL 
e TS. Estas versións continua-
rían montándose, sen dema-
siadas variacións, até xullo de 
1982, data en que o Renault 9 
substituíu ás versións berlina. 
En 1980 comezara a fabricar-
se o GTL familiar, versión co 
aspecto e equipamento do TS 
familiar, e un motor menos po-
tente de 60 cv. Seguiría comer-
cializándose esta versión até o 
ano 1984, cando foi substituí-
da polo Renault 18 familiar. Até 
ese intre, 455.392 unidades fo-
ran construídas nas factorías 
de Valladolid e Palencia.

Renault 12
O coche no que todos fomos algunha vez
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un coche para todos 
os gustos

O Renault 12 non era o 
primeiro auto compacto que 
entraba ao mercado, nin era 
o primeiro mediano. Tiña 
ao seu favor unha liña exte-
rior nova e agradable: unha 
imaxe de coche lixeiro e ro-
busto. Desde fóra xa causa-
ba unha impresión agradable 
grazas ás grandes vistas do 
habitáculo. Ao pórse ao vo-
lante dun R12, as virtudes 
medraban. Baixo o capó apa-
recía unha planta motor des-
pexada e unha distribución 
dos elementos mecánicos 
que garantía un acceso ben 
doado. Como novidades: o 
vaso recuperador de auga do 
radiador ou o distribuidor si-
tuado nun lugar elevado. 
Todo proxectaba sensación 
de simplicidade, de mecánica 
sinxela pero eficiente. Atrás, 
o maleteiro achegaba unha 
boa capacidade, portando ta-
mén a roda de reposto, colo-
cada de xeito vertical sobre 
o lateral dereito. En canto ao 
habitáculo, era amplo e a sen-
sación de espazo percibíase 
desde fóra, sendo confirma-
da desde o interior. Parabrisas 
e cristal dianteiro de dimen-
sións considerables e o mes-
mo acontecía coas xanelas 
laterais. A posición de mane-
xo era cómoda e regulable e 
o taboleiro achegaba datos 
precisos e abondos para o 
control das funcións básicas 
do coche. Sistema de ventila-
ción forzada e calefacción de 
doado manexo. No Renault 
12 non había lugar para com-
plicacións e tampouco se bo-
taba nada en falta (daquela, 
claro...). Se houbera que de-
finir ao R12 diríase del: andar 
sólido e silandeiro, motor 
áxil, dirección sensible, caixa 

de cambio de catro velocida-
des, de manexo suave e po-
sicións firmes e directas. A 
isto había que engadirlle o 
seu baixo consumo, máis de 
12 quilómetros cun litro de 
combustible a 80 km/h, ve-
locidade cruceiro superior 
aos 100 km/h, unha máxima 
que roldaba os 140 km/h sen 
o menor problema e un gasto 
ben económico. Todo isto foi 
se cadra o resultado do éxi-
to recollido polo R12, pois en 
1972 -ano seguinte á súa pre-
sentación- a produción deste 
modelo superaba as 13.000 
unidades e no 73 andaba por 
enriba das 18.000 unidades.

cambios no r12
O Renault 12 foi un co-

che que quixo manter unha 
liña estable na súa feitura. Os 
cambios experimentados por 
este modelo só respondían 
ás demandas do público e 
ían á procura dunha meiran-
de comodidade. Deste xeito, 
houbo cambios nos portelos 
dianteiros, que perderon os 
vidros orixinais para dar lugar 
aos enteirizos. Modificación 
nas ventilacións traseiras 
-que pasaron de verticais  a 
horizontais-  novo deseño 
nos escurridores do teito que 
se prolongaron por detrás do 
portelo traseiro, cambios na 
incorporación das luces de 
posición dianteiras que se 
instalaron no parachoques, 
ampliación do deseño das 
luces traseiras, que se fixe-
ron máis amplas e visibles, 
achegando a luz indicadora 
de marcha atrás. Molduras la-
terais nas portas, de distintos 
anchos (segundo os anos), 
nova grella e modificacións 
no taboleiro para facelo máis 
útil e cómodo.

Cómpre dicir que un ano 
de variacións decisivo foi 

1988, apareceu un modelo 
de dobres faros dianteiros, 
caixa de velocidades con 
quinta marcha e equipo de 
aire acondicionado opcional. 
Con todo, o Renault 12 se-
guía a manterse fiel a si mes-
mo. Porén, nos últimos anos 
a diferenza máis significativa 
do aspecto deste modelo foi 
a achega dos parachoques 
envolventes en material plás-
tico gris, tomados do modelo 
que se fabricaba en Turquía.

a vertente deportiva
O Renault 12 non era só 

un coche familiar, tamén tivo 
tempo para salientar no eido 
deportivo, máis polo miúdo, 
nos ralis. Probas locais, nacio-
nais e mundiais vírono acadar 
o éxito non só sobre coches 
de características semellan-
tes, senón sobre outros de 
maior potencia e máis tra-
xectoria. A proba denomina-
da “Volta á América do Sur” 
-disputada en setembro de 
1978- que percorreu case 
30.000 quilómetros ao lon-
go de 39 días (chegando até 

Caracas), viu a un Renault 12 
TS conquistar a súa categoría 
-a “clase B”- conducido por 
Jorge Recalde. As pistas tam-
pouco foron alleas aos seus 
éxitos competitivos, o mo-
tor do Renault 12 é desde hai 
anos o equipamento obriga-
do da categoría promocional 
do automobilismo deporti-
vo nacional, xustamente de-
nominada FRA ou Fórmula 
Renault.

Ivon Lavaud -presidente e direc-
tor de Renault na época na que 
xurdiu o R12- lanzaba unha pro-
fecía naquel tempo: “O Renault 
12 -dixo- ha de fixar un impor-
tante fito na nosa vida comercial. 
Obra mestra do deseño racional, 
capaz de medirse de xeito vito-
rioso con competidores aparen-
temente superiores, fará que nos 
acheguemos axiña á realización 
da nosa ambición de sempre: 
Ser os primeiros”. E non lle fal-
taría razón, pois nos sete meses 
restantes dese ano produciríanse 
9.000 modelos do R12!.

c/ gómez Ulla
santiago de compostela
tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • fax: 981 588 070
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distribuidor oficial:
XACOBEO MOTOR SL
avda cruceiro da coruña 254 • santiago [981569 630]

SIN CARNET
Carga útil 205 kg
 
OFERTA DESDE:
4.900 EUROS 
matriculado

GARANTIA 2 AÑOS

AUTONOMIA DE 300 KMS

SÓLO POR 15 €

PIAGGIO  APE 50

Calendario  
de  probas XUÑO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

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

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

31 de maio-2 de xuño Rali de Grecia Ralis Grecia Grecia

1 de xuño Trofeo Galego de Resistencia Enduro de Padrón Resistencia-Enduro Padrón A Coruña España

1 de xuño Copa de España de Velocidade Clásicas de Jerez Velocidade- Clásicas Circuíto de Jerez Cádiz España

1 de xuño Copa Galega de Trial Infantil de Rodeiro Trial Infantil Rodeiro, Comarca do Deza Pontevedra España

1-2 de xuño Cto. Circuítos F3/GT Open de Nürburgring Circuítos F3/GT Open Nürburgring Alemaña

1-2 de xuño Cto. Circuítos de Camións de Navarra (Nafarroa) Circuítos Camións Navarra (Nafarroa) España

1-2 de xuño  
(*Data a definir)

Cto. Autocross Premi Ara Lleida Autocross Lleida Lleida España

2 de xuño Cto. de España de Motocross de Ponts Motocross Ponts Lleida España

7-8 de xuño Cto. Histórico de Vila de Pravia Históricos Pravia, Asturies España

7-9 de xuño Cto. De Superbikes de Portugal Superbikes Portimao Portugal

7-8-9 de xuño Rali Cidade de Narón Ralis Narón A Coruña España

8-9 de xuño Subida a Oia Montaña Sta. María de Oia, Oia Pontevedra España

8-9 de xuño Cto. Esp. De Terra/Todoterreo de Lorca Terra/Todoterreo (TT) Lorca Murcia España

9 de xuño G.P. De F1 De Canadá Fórmula 1 Circuíto Gilles Villeneuve Canadá

9 de xuño Copa de España de MiniVelocidade de Zuera Velocidade Zuera Zaragoza España

9 de xuño Cto. Galego de Motocross de Brins Motocross Ameixenda, Cee A Coruña España

13-15 de xuño Rali Internacional Costa Atlántica Classic (Tour&Auto) Rali 2ª Categoría e Outros Maside-Vidago-Arco de Baulhe- Verín España

14-15 de xuño Rali de Ourense Asfalto Ourense Ourense España

14-16 de xuño G.P. De Catalunya Mundial de Motos Circuíto de Catalunya España

15 de xuño Slalom Serra da Groba Slalom Serra da Groba Pontevedra España

15-16 de xuño Autocross Bergantiños Autocross Carballo A Coruña España

15-16 de xuño Cto. Circuítos F3/GT Open de Hungaroring Circuítos F3/GT Open Hungaroring Hungría

15-16 de xuño Cto. Circuítos Clio/GT/Resistencia de Jerez Circuítos Clio/GT/Resistencia Jerez España

15-16 de xuño Cto. De Karting Internacional de Motorland Karting Motorland Aragón
Alcañiz 
(Teruel)

España

15-16 de xuño Campionato de Trial da Estrada Todoterreo A Estrada Pontevedra España

15-16 de xuño Mundial de Trial Outdoor de Andorra Trial Outdoor Sant Julià de Loira Principat d'Andorra

16 de xuño Cto. Do Mundo de Velocidade MotoGP de Catalunya Velocidade- MotoGP Barcelona Barcelona España

16 de xuño Cto. De España de Motocross de Olvan Motocross Olvan Barcelona España

20-23 de xuño Rali de Italia Ralis Italia Italia

22 de xuño Cto. Galego de Motocross de Alfoz Motocross Alfoz Lugo España

22 de xuño Campionato de España de Freestyle Freestyle *A confirmar *A confirmar España

22 de xuño
Cto. De España de Trial Outdoor de Pobladura de las 

Regueras
Trial Outdoor Pobladura de las Regueras León España

22-23 de xuño Subida a Estrada Montaña A Estrada Pontevedra España

22-23 de xuño Cto. De Montaña Sto. Emiliano (Sto. Miyao) Montaña Sto Emiliano, Allande- Asturies España

22-23 de xuño Cto. De Karting Nacional de Campillos Karting Campillos Málaga España

22-23 de xuño Autocross de Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

23 de xuño Cto. De España de Velocidade (CEV) Circuíto de Albacete Velocidade Albacete Albacete España

23 de xuño Cto. Do Mundo de Trial de Pobladura de las Regueras Trial Pobladura de las Regueras León España

27-29 de xuño G.P. De Holanda Mundial de Motos Circuíto de Assen Drente Países Baixos

28-30 de xuño Cto. De Superbikes de Italia Superbikes Imola Italia

29 de xuño Copa de España de Velocidade Clásicas Circuíto de Albacete Velocidade Clásicas Circuíto de Albacete Albacete España

29 de xuño Copa de España de Trial Clásicas de Alcanadre Trial Clásicas Alcanadre A Rioxa España

29-30 de xuño Campionato de Karting da Coruña Karting A Coruña A Coruña España

30 de xuño Copa de España de Velocidade Circuíto de Albacete Velocidade Circuíto de Albacete Albacete España

30 de xuño G.P. De F1 de Gran Bretaña Fórmula 1 Circuíto de Silverstone Gran Bretaña
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

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

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

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

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆	981 593 636

Sprint
Axenda

Talleres
BASTON

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición  

y accesorios racing

La maquinaria más avanzada  
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS

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

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

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

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

VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

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

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

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

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

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

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!
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T 981 807 027 • M 696 936 272

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
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¡Tenemos el bocadillo
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¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

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

Polígono do tambre, calle c 75 • santiago de compostela
www.eg4motor.es



Audi consegue 
a vitoria en 
Brands Hatch

O piloto do Audi 
Team Phoenix Mike 
Rockenfeller gañou 

a segunda carreira da tem-
pada DTM, celebrada no cir-
cuíto de Brands Hatch, onde 
Miguel Molina terminou en 
undécima posición aos man-
dos do seu Audi RS5 DTM.

Miguel Molina fixo unha 
boa saída e estivo loitando 
polas posicións dianteiras 
durante a primeira metade 
de carreira. Con todo, unha 
estratexia menos acertada 
que a do seu compañeiro, 
Rockenfeller, e unha segun-
da parada en réxime de 
bandeiras amarelas fixéron-
lle perder varias posicións. 
Cando puntuar aínda era 
posible, a nova norma que 
obriga a perder polo menos 
un segundo con respecto á 
volta anterior nun sector con 
bandeiras amarelas obrigou-
lle a frear e viuse superado 
na curva seguinte, perdendo 
o punto da décima posición.

A vitoria de Mike 
Rockenfeller permítelle pa-
sar a encabezar a clasifica-
ción xeral do DTM, un punto 
por diante do campión en tí-
tulo Bruno Spengler. Os pilo-
tos de Audi Mattias Ekström 
e Estafo Scheider sumaron 
tamén importantes puntos 
para Audi, que conseguiu 
en Brands Hatch o primeiro 
triunfo da tempada no DTM.

Podemos afacernos 
ás súas vitorias, por-
que o raro nela é a 

derrota, pero os seus éxi-
tos entrañan un enorme 
mérito. Laia Sanz gañou en 
Portugal a proba do mun-
dial de enduro cando aín-
da non pasaran nin 24 horas 
da consecución do ouro no 

Enduro X dos X Games de 
Barcelona.

Unha carreira, poucas ho-
ras de soño e dous voos des-
pois, a piloto de KH-7 volvía 
montar enriba dunha moto 
para competir. E o resultado 
foi unha vitoria moi traballa-
da sobre a australiana Jessica 
Gardiner, que quedou a 2’58” 
da catalana. O terceiro posto 
foi para a francesa Geraldine 
Fournel, a 3’43”.

Laia impúxose en todas 
as especiais, pero recoñece 
acabar exhausta: “Estou mor-
ta. Na segunda volta veume 
un baixón moi grande, aínda 
que por sorte recupereime 
un pouco na terceira volta e 
puiden terminar ben”.

“Gañar esta proba era 
vital para poder aspirar ao 

título. A xente que me axu-
dou tanto en Barcelona 
como en Portugal é fantás-
tica e teño que agradecer-
lles tamén o seu esforzo”, 
conta a piloto.

Pese a lograr a vitoria, 
a de Corbera de Llobregat 
cede o liderato do campio-
nato como consecuencia 
de sacrificar onte a primei-
ra das dúas carreiras do 
Gran Premio de Portugal de 
Enduro, na que se impuxo 
Audrey Rossat. Laia é ago-
ra segunda na clasificación 
xeral do mundial empata-
da a 60 puntos con Jessica 
Gardiner, a dous puntos da 
nova líder, a inglesa Jane 
Daniels.

Campionato de Europa FIA de Carreiras de Camións. Misano
Primeira vitoria para o CEPSA Truck Team

Podemos afacernos 
ás súas vitorias, por-
que o raro nela é a 

derrota, pero os seus éxi-
tos entrañan un enorme 
mérito. Laia Sanz gañou en 
Portugal a proba do mun-
dial de enduro cando aín-
da non pasaran nin 24 horas 
da consecución do ouro no 
Enduro X dos X Games de 
Barcelona.

Unha carreira, poucas ho-
ras de soño e dous voos des-
pois, a piloto de KH-7 volvía 
montar enriba dunha moto 
para competir. E o resultado 
foi unha vitoria moi traballa-
da sobre a australiana Jessica 
Gardiner, que quedou a 2’58” 
da catalana. O terceiro posto 

foi para a francesa Geraldine 
Fournel, a 3’43”.

Laia impúxose en todas 
as especiais, pero recoñece 
acabar exhausta: “Estou mor-
ta. Na segunda volta veume 
un baixón moi grande, aínda 
que por sorte recupereime 
un pouco na terceira volta e 
puiden terminar ben”.

“Gañar esta proba era 
vital para poder aspirar ao 
título. A xente que me axu-
dou tanto en Barcelona 
como en Portugal é fantás-
tica e teño que agradecer-
lles tamén o seu esforzo”, 
conta a piloto.

Pese a lograr a vitoria, a 
de Corbera de Llobregat cede 
o liderato do campionato 

como consecuencia de sacri-
ficar onte a primeira das dúas 
carreiras do Gran Premio de 
Portugal de Enduro, na que 
se impuxo Audrey Rossat. 
Laia é agora segunda na 
clasificación xeral do mun-
dial empatada a 60 puntos 
con Jessica Gardiner, a dous 
puntos da nova líder, a ingle-
sa Jane Daniels.

Clasificación do Mundial
1. Jane Daniels 62 puntos
2. Laia Sanz 60 puntos
3. Jessica Gardiner 60 puntos
4. Audrey Rossat 52 puntos
5. Juliette Berrez 52 puntos

Clasificación xeral
1º JOCHEN HAHN (DEU) 46
2º DAVID VRSECKY (CZE) 41
3º MIKA MÄKINEN (FIN) 32
4º ANTONIO ALBACETE (ESP) 29
5º MARKUS OESTREICH (DEU) 23
6º ADAM LACKO (CZE) 23
7º MARKUS BÖSIGER (CHE) 20
8º NORBERT KISS (HUN) 18
9º GERD KÖRBER (DEU) 16

10º RENE REINERT (DEU) 15
Próxima cita: Circuíto de Navarra, 1 e 2 de xuño

Mundial de Enduro Feminino: GP de Portugal
Laia Sanz tamén gaña en Portugal
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Estrea. No casilleiro de vitorias para 
o piloto de Caldas de Reis Fernando 
Piñeiro. Foi no Rali de Canarias Histórico, 
que inauguraba puntuabilidade no es-
tatal de especialidade. O galego levouse 
o triunfo co Porsche 911 preparado polo 
prestixioso taller portugués Aurora.

Primeiros puntos. Todo un certame 
espectacular e contrastado como é a 
Porsche Cup conta este ano con pre-
senza española. O catalán Alex Riberas 
fíxose un sitio nel e, malia a sufrir os típi-
cos problemas de adaptación, xa foi quen 
de acadar os primeiros puntos na man-
ga inaugural, disputada en Hockenheim.

Avanzando. O WTTC ou Mundial de Turismos deu un paso máis este 
ano, en concreto no asfalto do trazado húngaro de Hungaroring. E 
na pista do leste europeo, vitoria para dous coñecidos pilotos de-
sta modalidade: o francés Yvan Müller e o británico Robert Huff. 
Desta volta a representación española, da man dos cataláns Oriola 
e Monje non estivo afortunada.

Prendido. O sempre espectacular DTM, neste exercicio con di-
versas modificacións técnicas e deportivas. E na citada pista de 
Hockenheim, primeiro éxito do ano para o brasileiro Augusto Farfus 
(piloto BMW), e primeiros puntos para o de Castelló Roberto Mehri, 
décimo e mellor dos tres representantes españois.

Sen rival. Así semella estar Sébastien Loeb cada vez que compite. 
No seu reducido programa de 2013 no mundial de ralis estaba 
Arxentina. E alí o campión do mundo volveu vencer. Dúas partici-
pacións este ano, dous triunfos.

Retorno. Falando de Loeb, dicir que o piloto alsaciano liderará o re-
torno de Peugeot na subida de máis sona do mundo, a americana 
de Pikes Peak. O francés sentarase aos mandos dun abraiante 208 
T16 e tentará engrandecer os triunfos da firma do león nesta cita, 
cinco en concreto. Será en Colorado, a finais do mes de xuño, baixo 
unha distancia de 20 quilómetros.

Correndo, correndo...!
A fume de carozo

■ MIGuel cuMbRAOS | TexTo  ■ SPRInT MOTOR | FoTos
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Sen rival. Así estivo o italia-
no Simone Faggioli coa súa 
Osella na terceira manga 
do europeo de montaña. 
Foi na localidade portu-
guesa de Braga, co gal-
lo da senlleira Rampla da 
Falperra, que contaba ig-
ualmente para o nacional 
de montaña, onde o mel-
lor foi o asturiano López 
Fombona co seu Audi ex 
DTM.

Como rematou. Así comezou 
o estatal de ralis de terra, coa 
disputa da cita de Cervera, en 
Lleida. Pons, dobre campión 
da modalidade -e co títu-
lo en exercicio- asinou cinco 
dos seis scratches posíbeis 
e levouse sen problemas o 
triunfo aos mandos do seu 
Mitsubishi, diante do dacari-
ano Nani Roma.

Dous de dous. Para Mitsubishi no Campionato de España de Todoterreo. 
Desta volta foi a quenda do equipo formado por Recuenco-Alijas, que 
mandou na senlleira cita da comarca turolense de Jiloca co seu L-200.

Vinteoito anos despois. En 1985 Sergio Vallejo debutaba en ralis, 
en concreto no de Noia. E no 2013 o de Meira facíase cunha incon-
testable vitoria na manga do Barbanza co seu Porsche. Foi a tercei-
ra cita do galego de ralis, un campionato que polo de agora lidera 
o palense Luís Vilariño.

Arrasando. Deste xeito está a 
desenvolverse a tempada do 
piloto vasco Ander Vilariño. Na 
Nascar europea non atopa con-
trincante, como quedou claro na 
segunda reunión do ano, que tivo 
como escenario o trazado francés 
de Dijon-Prenois, no corazón da 
Bourgogne.
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Peugeot et Renault. 
Nova edición do Rali 
Ecolóxico de Galicia -a 
terceira- no 2013 por 
estradas do suroeste 
ourensán. Na categoría 
“Híbridos” o mellor foi o 
Peugeot 307 de Conde 
e Pío, resultando pri-
meiro na modalidade 
“ECO” o Twingo R2 de 
Aragonés e Bañobre.

Primeiro líder. Do galego de slalom que daba comezo no Campus 
de Vigo. Vitoria sen paliativos para todo un especialista da pericia 
galega como é o coruñés Adrián Bouza, que recorreu ao seu ha-
bitual Peugeot 106.

Coñecidos. E ben habituais 
dos postos altos dos podios de 
autocross foron os vencedores 
das catro categorías na segun-
da manga do ano, desta vol-
ta en Arteixo. Así, Ángel Pérez 
mandou en -1600, como fixo 
Manuel Caamaño en +1600 
cc. Iván Ares, pola súa ban-
da, foi o mellor en Kartcross e 
“Tito” Rodríguez imitouno en-
tre os vehículos 4x4.

Podios. É o que busca o pon-
tevedrés Juan Campos no 
Campionato de España de 
Resistencia. Para isto dispón 
dun Ibiza SC Trophy que pre-
sentou días atrás no conce-
sionario Seat de Pontevedra 
e co cal xa obtivo un terceiro 
posto na manga inaugural 
disputada en Navarra.

Repartidas. Así es-
tán os éxitos no gale-
go de montaña, que 
até o de agora leva 
consumidas dúas ci-
tas. Na inédita “Terra 
de Lemos” (no miolo 
da Ribeira Sacra lu-
cense), triunfo para 
o ourensán César 
Rodríguez, co seu 
coñecido CM.

Novo coche. Para o exciclista Óscar Pereiro e o sobranceiro home 
de motor compostelán Luís Penido. Disporán dun Mini Rallye N2 co 
que tomarán parte no Campionato de España de Ralis de Asfalto. 
Un paso máis na carreira do deportista de Mos, acompañado de 
todo un  coñecedor da modalidade como é Penido.
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PVP recomendado en Península y Baleares para New Generation i30 1.4 MPI 100 cv base válido hasta fin de mes. Incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, y descuento equivalente al Plan PIVE del Gobierno. Modelo visualizado: New Generation i30 
Style. Garantía de devolución: sujeto a condiciones del programa “Compromiso de Devolución”. Infórmate en tu concesionario o en www.hyundai.es.
* Hyundai aplicará el descuento equivalente del plan PIVE en toda la gama excepto Santa Fe, ix55 y aquellos cuyo importe supere los 25.000 € (sin IVA). Ampliación descuento Plan PIVE aplicable exclusivamente a titulares de vehículos con un mínimo de 6 meses de antigüedad.

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

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

EL PLAN PIVE AMPLIADO
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o 918 Spyder encarna a 
esencia da idea Porsche: 
combina a tecnoloxía de 
carreiras de coches con 
pedigrí, excelente utilidade 
cotiá e o máximo rende-
mento co mínimo consumo. 
a tarefa que enfrontou o 
equipo de desenvolvemen-
to foi a creación do súper 
deportivo para a próxima 
década cun motor híbrido 
altamente eficiente e de 
grande alcance.

Este modelo revela a súa 
estreita relación cos deportes 
de motor nunha variedade 
de formas. Deseñado, des-
envolvido e fabricado polos 
enxeñeiros de Porsche que 
constrúen coches de carrei-
ras, en cooperación cos es-
pecialistas na produción en 
serie. As estruturas de carga, 
o monocasco e o subchasis, 
están feitos de fibra de carbo-
no reforzado con polímero.

Unha mensaxe crave do 
918 Spyder é que o coche 
híbrido de Porsche é unha 
vantaxe para a dinámica de 
condución sen compromi-
sos. Os condutores poden 

experimentar isto grazas ao 
concepto de tracción total 
único, cunha combinación 
de motor de combustión e 
eléctrico no eixe traseiro e o 
segundo propulsor eléctrico 
no eixe dianteiro. Baséase nos 
coñecementos adquiridos 
por Porsche nas carreiras de 
motor co 911 GT3 R Hybrid.

Propulsión principal: V8
A principal fonte de pro-

pulsión é o motor de 8 ci-
lindros de 4,6 litros, que 
produce 608 cv. O motor 

deriva directamente do exi-
toso RS Spyder, o que explica 
por que pode ofrecer velo-
cidades de xiro de ata 9.150 
rpm. Do mesmo xeito que 
o propulsor do RS Spyder, o 
918 Spyder conta con lubri-
cación por cárter seco con 
depósito de aceite separado. 
Para aforrar peso, os compo-
ñentes tales como o depósi-
to de aceite, a caixa do filtro 
de aire integrado no bastidor 
auxiliar e a entrada de aire es-
tán feitas de fibra de carbono 
reforzado con polímero. Os 

enxeñeiros adoptaron outras 
medidas para aforrar peso ta-
les como bielas de titanio e un 
sistema de escape de aceiro/
aliaxe de níquel amurallada. 
Características rechamantes 
do V8 é que non ten correas 
externas e polo tanto o motor 
é moi compacto. Con estes de-
talles logra unha potencia por 
litro duns 132 cv/litro -a saída 
de potencia máis alta por litro 
dun Porsche con motor de as-
piración natural- que é signi-
ficativamente maior que a do 
Carreira GT (106 cv/litro).

Porsche 918 Spyder


