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Ghibli O primeiro 
Maserati diésel

Chevrolet Trax

Un SUV moi manexable



Así é como se coñece ao Alpe d’Huez no eido 
do ciclismo, e especialmente no Tour de Francia, por-
que por nacións, Países Baixos ten o maior número 
de vitorias (oito), seguida de Italia (con sete); amais 
da presenza de seareiros holandeses, que é normal-
mente masiva, como se puido ver no último Tour.

O Alpe d’Huez é un dos finais de etapa de máis 
sona da rolda francesa. Apareceu no trazado da 
Grande Boucle por primeira vez en 1952, co triunfo do 
italiano Fausto Coppi e, aínda que non se volveu subir 
até o Tour de 1976, con éxito para Joop Zoetemelk, 
nos últimos vinte anos ascendeuse once veces.

Sen dúbida, a característica máis senlleira desta 
subida (ademais da súa dureza) son as 21 curvas de 
ferradura, numeradas en sentido decrecente dende 
a base até o cumio e en cuxos carteis -que anuncian 
o número da curva- se pode ler tamén e en orde cro-
nolóxica, o nome dun dos gañadores na cima do 
Alpe d’Huez. Tras a disputa da edición do 2003, o nú-
mero de vencedores no Alpe d’Huez superou o de 
curvas polo que se optou por engadir un nome máis 
a cada curva, volvendo comezar de novo pola 21.

Outra peculiaridade máis destas curvas é que, 
en si mesmas, carecen case de desnivel, atopándo-
se os puntos máis complexos xusto á saída destas, 
onde a estrada se volve empinar de xeito brus-
co. Esta particularidade constitúe unha arma de 
dous fíos para o ciclista ou o cicloturista pois, se 
ben achega dous ou tres segundos de alento, al-
tera de xeito considerable a cadencia de pedaleo.

Alén disto, unha das características deste porto 
é que a diferenza doutros “colosos” de categoría es-
pecial do Tour de Francia non tiña vertente de bai-
xada, co que sempre que se ascendía tiña que ser 
final en alto. Non obstante, para a edición do 2013 
do Tour, arranxaron a estrada até o Col de Sarenne 
para poder pasar dúas veces por este alto... e foi 
todo un acerto por parte da organización.

Este ano o gañador no seu cumio foi 
Christophe Riblon logo de ser un dos protagonis-
tas da fuga do día.

Aínda hoxe hai unha máxima que di así: 
“Quen sae de amarelo do Alpe d’Huez, gaña o 
Tour de Francia”, esta frase só errou dúas veces, 
nos anos 1987 e 1989. Este ano a sentenza atinou 
e o gañador final do Tour -Christopher Froome- 
saíu de amarelo do Alpe d’Huez.

A  m o n T A ñ A  d o S  h o l A n d e S e S

Cada vez máis, xa sexa por 
lecer ou como opción de des-
prazamento, a bicicleta forma 
parte do contexto viario nas 
nosas vías. Como condutor de 
vehículos a motor, debemos 
contar con ela á hora de circu-
lar, incorporando ao noso com-
portamento ao volante hábitos 
preventivos para reducir o ris-
co neste colectivo. Considerar 
a presenza dos usuarios da bi-
cicleta mellorará a súa seguri-
dade. Os ciclistas tamén teñen 
que ser conscientes das súas 
obrigacións, así todo irá mellor.

consellos de Seguridade
Utiliza o casco e os elemen-

tos de visibilidade en todo mo-
mento. É a mellor forma de que 
che detecten, e protexerache e 
caso de caída.

Respecta as normas de 
circulación, como o resto de 
vehículos que circulan pola 
vía (semáforos, STOP, ceda o 
paso…). Lembra que podes 
ser sancionado tamén por non 
respectalas.

Leva a túa bicicleta sempre 
a punto, incluíndo a presión das 
rodas, freos, engraxe de cadea…

Avisa da túa manobra con 
tempo suficiente, e asegúrache 
que o resto dos vehículos foron 
advertidos dela.

Anima ao resto do grupo a 
circular de forma tranquila e se-
gura, e respecta ao peón.

Planifica as túas rutas, tra-
tando de buscar vías con pou-
co tráfico. 

transportando a bici
Moitos usuarios que se 

trasladan ao seu lugar de 
vacacións levan a bici para 
continuar coa práctica deste 
deporte. Como se debe levar 
unha bicicleta no interior do 
vehículo? Que riscos entraña 
unha ubicación incorrecta? 
Estes consellos axudaranche 
a mellorar a túa seguridade.

Se transportas a bicicle-
ta dentro do vehículo… Estás 
obrigado a manter a túa pro-
pia liberdade de movementos, 
o campo de visión e a atenci-
ón á condución que garantan 
a túa seguridade e a do resto 
de ocupantes.

Evita que haxa calque-
ra interferencia entre a/s bi-
cicleta/s transportada/s e os 

ocupantes do vehículo ase-
gurando de forma correcta a 
carga.

Si transportas a bicicleta 
nun portabicicletas... A insta-
lación debe ser segura e cor-
recta, de tal forma que tanto o 
sistema como a carga non poi-
dan arrastrar, caer, ou despra-
zarse de xeito perigoso.

O sistema non pode ocul-
tar dispositivos de alumado 
ou sinalización, nese caso, 
debe instalar todos os dispo-
sitivos de alumado e placa de 
matrícula na parte exterior do 
portabicicletas.

O portabicicletas non 
pode sobresaír máis do 15% 
da proxección en planta do 
vehículo. Para un automóbil 
de catro metros pode sobre-
saír como máximo 60 cm.

Non poderán sobresaír as 
bicicletas transportadas polos 
laterais do vehículo.

A carga que sobresaia 
por detrás do vehículo debe 
ser marcada co sinal V-20. 
Sinalizarase con 2 sinais se as 
bicis ocupan o ancho comple-
to do vehículo, cada sinal nun 
extremo da carga.

Skoda presenta a súa pri-
meira bicicleta eléctrica. A 
Green E Line ten unha auto-
nomía de ata 105 km e está 
dispoñible baixo petición nos 
concesionarios Skoda por un 
prezo de 2.500 euros.

Ademais da nova bicicle-
ta eléctrica, a gama actual in-
clúe outros 10 modelos, con 
bicicletas para nenos e novos, 
así como bicicletas de com-
petición de estrada, trekking 
e mountain bikes. Por primei-
ra vez, a gama de bicicletas in-
clúe modelos con rodas de 29 
pulgadas.

A Green E Line foi deseña-
da coa tecnoloxía “pedelec” 
(abreviación de pedal electric 
cycle). Neste tipo de bicicleta 

eléctrica, o motor só funciona 
si o usuario está pedaleando 
(apoio de pedaleo limitado). 
O funcionamento do motor 
eléctrico limítase a velocida-
des por baixo dos 25 km/h por 
razóns legais.

A autonomía do motor é 
de ata 105 km. Unha vez uti-
lizouse toda a 
capacidade 
da batería de 

litio, pódese recargar nun má-
ximo de catro horas. O motor 
é da marca BionX e está inte-
grado no eixe traseiro, entre-
gando 250 vatios de potencia. 
Está alimentado por unha ba-
tería fixada no cadro cunha 
capacidade de 423 vatios/
hora e un peso de só 
2,6 kg. A bicicleta 
entei- ra pesa só 

21,7 kg.

■ mIGuel del mOrTIrOlO | TexTo 

Ciclistas seguros
■ redACCIÓn | TexTo e FoTos

Bicicleta eléctrica Skoda
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■ redACCIÓn | TexTo

A marca xermana Volkswagen 
imponse de novo nas vendas 
nacionais e medra un 27%. O 
modelo máis vendido en xu-
llo foi o Renault Mégane (3.061 
unidades), pero en canto ao 
acumulado durante o primeiro 
semestre é o Seat Ibiza o que 
suma máis unidades vendidas 
(16.191 modelos). Volkswagen 
domina o mes con 7.294 ven-
das, pero Seat sitúase tamén 
en primeira posición aten-
dendo ao acumulado nos úl-
timos sete meses, con 41.134 
vendas.

Xa finalizou o Plan PIVE 2 
e dá comezo o PIVE 3 cunhas 
expectativas que agardan su-
perar as 700.000 unidades e ba-
ter todas as previsións. A rápida 
xestión realizada polo IDEA 
(Instituto para a Diversificación 
e Aforro da Enerxía) permitiu 
que a transición entre ambos 
os plans non demorara as ope-
racións, mantendo as reservas 
diarias por enriba de 1.500.

Do mesmo xeito que co 
PIVE 2, o novo plan ten uns 

obxectivos sociais importan-
tes ao retirar da circulación ve-
hículos antigos dando lugar á 
entrada doutros novos con me-
llores medidas de seguridade e 
menos contaminantes.

Estímase que co PIVE 3 
alcanzaranse uns aforros de 
combustible de 30 millóns de 
litros equivalentes a 39 mi-
llóns de euros, e un aforro de 
116.00 toneladas de CO2. Todo 
iso sen esquecer a actividade 
económica que se xerará, es-
timada nuns 800 millóns de 
euros.

O mercado automobilístico 
nacional estivo liderado duran-
te o pasado mes de xullo pola 
marca Volkswagen, con 7.294 
unidades matriculadas (+27,4% 
que no mesmo mes de 2012). 
O modelo máis vendido foi o 
Renault Mégane, con 3.061 uni-
dades, segundo datos de Anfac, 
Faconauto e Ganvam. O pasa-
do mes, o mercado pechou o 
rexistro de matriculacións cun 
rexistro de 75.024 unidades, 
que suporían un aumento do 
14,8%, impulsado polo final do 

Plan PIVE 2. A segunda marca 
máis vendida o pasado mes de 
xullo foi Renault (con 6.582 uni-
dades, un 22,7% máis), segui-
da de Seat (con 6.100 unidades, 
un 15,8% máis), logo viría Opel 
(con 5.669 unidades, un 24% 
máis), así como Peugeot, que 
ocupou a quinta posición por 
volume de vendas (con 5.605 
unidades, un 7,4% máis). Nos 
sete primeiros meses de 2013, 
o mercado español estivo co-
mandado pola española Seat. O 
top ten de firmas máis deman-
dadas en xullo péchano Citroën 
(con 4.939 unidades, un 5,2% 
máis); Ford (con 4.184 unida-
des, un 8,8% menos); Toyota 
(con 4.012 unidades, un 17,7% 
máis), ademais de Audi (con 
3.770 unidades, un 4,7% máis) e 
Nissan (con 3.565 unidades, un 
18,6% máis). Nos sete primeiros 
meses de 2013, o mercado es-
pañol estivo comandado pola 
española Seat, que matriculou 
41.134 unidades (un 9,3% máis), 
por diante de Volkswagen, se-
gunda, con 40.774 unidades 
(-6,6%); de Opel, con 37.406 

unidades (+9,4%); de Peugeot, 
con 36.439 unidades (-4%) e de 
Renault, con 33.883 unidades 
(-2,7%). Por detrás, situáronse 
Citroën, que ocupou a sexta 
praza, con 29.977 unidades (un 
19,1% menos), amais de Ford, 
con 29.551 unidades (un 16,5% 
menos); Audi, con 24.664 uni-
dades (un 1,5% menos); Nissan, 
con 22.131 unidades (5,6% me-
nos) e Toyota, con 21.414 unida-
des (un 8,8% menos).

as vendas de eléctricos 
duplícanse en xullo

As matriculacións de vehí-
culos eléctricos situáronse en 
104 unidades durante o pasa-
do mes de xullo, o que supón 
duplicar (+108%) as cifras con-
tabilizadas no mesmo mes do 
ano anterior. Durante os sete 
primeiros meses do ano, as 
entregas deste tipo de auto-
móbiles no mercado nacional 
chegaban ás 432 unidades, un 
48,9% máis en comparación 
coas unidades matriculadas 
no mesmo período do exerci-
cio precedente.

As matriculacións dan unha 
alegría dun 14,8% en xullo

Os eléctricos tamén se suman á festa
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No número anterior pu-
blicabamos unha ampla re-
portaxe dando consellos 
para os que ían facer qui-
lómetros nestas vacacións. 
Estas páxinas desemboca-
ron, curiosamente, nunha 
morea de correos electró-
nicos dos nosos lectores. 
Moitos deles contestaban  
comentando que os conse-
llos dados dende este espa-
zo xa eran -ou deberían- ser 
coñecidos por todos os con-
dutores. Así e todo, nós con-
sideramos que se realmente 
todos seguimos uns conse-
llos denominados por al-
gún lector como “básicos”, 
de seguro que se evitarían 
moitos accidentes e se afo-
rrarían un bo número de 
vítimas. Algo que na rea-
lidade, por desgraza, non 
acontece. Non sabemos se 
por descoñecemento dos 
devanditos consellos ou por 
irresponsabilidade, pode-
mos observar decote como 
os condutores seguen fa-
lando polo teléfono men-
tres conducen, non revisan 
a presión das rodas ou, sim-
plemente, levan unha luz de 
cruce fundida... “Algo falla”.

Neste número de agos-
to fixémoslle unha entre-
vista a Fernando Castro 
-director da Autoescola 
Arca- e reparamos nalgun-
has das súas respostas, que 
chamaron a nosa atención 
dun xeito preocupante. Así 

por exemplo, respondíanos 
“moi suavemente” á pre-
gunta de que lle parecían os 
exames denominados “ex-
prés” o seguinte: “Hoxe hai 
uns programas informáticos 
abraiantes para aprobar o 
exame teórico, apoiados en 
que o perfil desta proba é ti-
rando a baixo”. Continuaba 
comentando que falta for-
mación e preparación nos 
novos condutores, os cales 
unha vez obtido o carné de 
conducir baixan a garda de 
xeito significativo. A nós, o 
do perfil tirando a baixo, xa 
nos deixou un pouco desco-
locados, pensabamos que 
na actualidade as esixencias 
eran as correctas... nin máis 
nin menos.

Outra das frases que 
nos impactou da entrevis-
ta (e que xa coñeciamos por 
outros docentes de autoes-
colas) foi: “Con 25 ou 30 cla-
ses prácticas podes aprobar 
o exame, pero o máis pro-
bable é que non esteas to-
talmente preparado para 
circular só”.

Segundo avanzaba a 
entrevista, a nosa preocu-
pación ía medrando e a 
nosa conclusión volvía ser 
a de que “algo falla”.

Fernando Castro con-
tinuaba: “Hai un problema 
tremendo de observación 
nas estradas. O alumno ob-
serva mentres está na au-
toescola e vai tutelado por 

un profesor. Unha vez que 
aproba, xa non ten o moni-
tor que o está vixiando e co-
rrixindo. Ese condutor non 
vai ter a mesma atención”. 
Si nos gustou o seu apoio 
ao ensino tutelado, onde 
un condutor responsable 
pode ir avaliando e corri-
xindo a un novel sen carné. 
Algo que xa se vén facendo 
en distintos países con moi 
bos resultados. Polo menos 
eses condutores noveis te-
rán máis quilómetros cun-
ha boa “observación”.

Traemos agora a estas 
páxinas os problemas da 
fatiga e do sono na condu-
ción, problemas dos que 
de certo todos deberiamos 
coñecer as súas posibles 
consecuencias. Nós cre-
mos (agora se cadra aínda 
máis) que como “algo falla”, 
a nosa obriga como medio 
de comunicación do mo-
tor é seguir con consellos 
e recomendacións, con en-
trevistas que nos ilustren o 
“baixo perfil dos exames” e 
con todo aquilo que poida 
facer posible concienciar-
nos e ilustrarnos para que 
as vidas de todos estean 
máis seguras á hora de co-
ller un volante. Si, si… os 
condutores non sabemos 
ou non nos decatamos de 
moitas cousas importantes, 
se cadra porque como pu-
xemos neste titular: “algo 
falla”.

Si, si… “algo falla”Si, si… “algo falla”
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SIN CARNET
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Recambios orixinais 
para os clásicos 
de Volkswagen

Unha gama renova-
da de recambios ori-
xinais para vehículos 

clásicos é achegada por par-
te de Volkswagen. Trátase de 
máis de 40.000 pezas orixinais 
para modelos clásicos das mar-
cas Volkswagen e Volkswagen 
Vehículos Comerciais. Con 
esta nova gama de recam-
bios, Volkswagen asegura 
manter o aspecto e a mecá-
nica de vehículos de máis de 
15 anos de vida coa máxi-
ma fidelidade, para iso pon a 
disposición dos clientes que 
o precisen as Volkswagen 
Classic Parts, unha inestimable 

gama de recambios orixi-
nais. Volkswagen Classic Parts 
ofrece desde a A de amorte-
cedores até a Z de zapatas e 
non só dos vehículos clásicos 
como o Escaravello, o Bulli e o 
Karmann-Ghia, senón tamén 
dos chamados Youngtimers 
como o Golf, o Scirocco e o T3 
das décadas de 1970 e 1980.

Os recambios orixinais 
Classic Parts complementan a 
gama actual de recambios ori-
xinais que se caracterizan por 
estar fabricados con materiais 
da máis alta calidade, e que ao 
estar deseñados como parte 
integral de cada vehículo, pre-
sentan a máxima durabilidade 
e fiabilidade, o que repercute 
nunha prolongación da vida 
do vehículo.

O sistema Premium 
de son Mark Levinson 
xa se atopa no novo 

Lexus IS 300h. O traballo 
en equipo da marca Mark 
Levinson e Lexus conta xa con 
12 anos, pois a casa de son de-
cidiu apostar por Lexus grazas 
a diversos factores como que 
Lexus sería ideal por achegar 
o mellor habitáculo para unha 
perfecta audición, amais dos 
niveis de axuste, materiais 
empregados, claridade e rea-
lismo, todo iso características 
esenciais para Mark Levinson. 
É por iso que en cada vehículo 
Lexus empréganse até 20.000 
horas de desenvolvemento 
unicamente para o equipo 
de son. No proceso de desen-
volvemento do equipo de son 
téñense en conta numerosos 
aspectos tales como a forma 
específica da cabina, materiais 
empregados no vehículo así 
como a localización exacta 

dos compoñentes de audio, 
que se teñen que optimizar 
xa desde a fase de deseño, 
asegurando que cada altofa-
lante estea perfectamente si-
tuado non só desde o punto 
de vista de percepción de au-
dio por parte do condutor, se-
nón por todos os ocupantes 
do vehículo.

No caso concreto des-
te Lexus IS 300h, temos a 
mesma tecnoloxía de Audio 
Mark Levinson que equipa un 
Home Cinema da marca, con 
12 canles con amplificadores 
dixitais de Clase D xerando 
non menos de 835 w a través 
de 14 altofalantes equipados 
con tecnoloxía Green Edge 
de alta eficiencia. O novo IS 
300h equipa por primeira vez 
en Lexus un sistema de Auto 
Volume para cada canción 
que automaticamente axus-
ta o volume para asegurar a 
súa óptima escoita.

O Roadshow 2013 -que 
visitará talleres e ten-
das de reposto de toda 

España- daba comezo coa quinta 
edición das Xornadas de Portas 
Abertas levadas a cabo polo 
Grupo Regueira na capital lucen-
se e en Santiago de Compostela.

Asemade -e coincidindo co 
Roadshow- un coordinador es-
pecialista, dúas azafatas e un 
Volkswagen Amarok (matri-
culado para a ocasión) serán 
os encargados de explicar aos 
mecánicos e tendas de repos-
tos a calidade tecnolóxica e o 
novo compromiso da marca de 

freos Necto e os elementos de 
chasis e suspensión Moog. Pois 
Necto -produtor de materiais 
de fricción para freos como 
pastillas, discos e zapatas- ten 

un compromiso de marca Alta 
Prestación no fabricante espa-
ñol e estará desenvolvido para 
mellorar o produto, desde as 
novas caixas máis sinxelas de 
almacenar até o logotipo, máis 
doado de recoñecer. Pásase de 
ter unha parte da gama en alta 
prestación a ser toda a oferta 
de Necto alta prestación. Co 
gallo de comunicar todo isto 
realizouse unha presenta-
ción á prensa na sede que a 
compañía ten en Santiago de 

Compostela e onde o director 
de mercadotecnia, Pere Banús, 
expuxo as actividades que le-
varán a cabo por toda España 
e que se iniciaron en Galicia, 
converténdose esta comu-
nidade na terceira en impor-
tancia para a multinacional 
norteamericana.

Engadir que máis de 150 ta-
lleres e tendas de Galicia serán 
visitadas polo RoadShow nas 
provincias de Lugo, A Coruña, 
Pontevedra e Ourense.

necto cumpre 
55 anos 
coincidindo co 
Roadshow 2013

lexus IS 300h, agora con 
equipo de son mark levinson
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Triumph renova á Speed 
Triple e á Speed Triple R

A marca británica de motos Triumph 
anuncia a chegada das novas ver-
sións 2014 da Speed Triple e Speed 

Triple R. Era en 1994 cando nacía a primeira 
Speed Triple, preto do seu aniversario, este 
modelo vén de actualizarse coa Speed Triple 
1050 cc e coa Speed Triple R, con novas co-
res, accesorios e ABS desconectable de serie.

Deste xeito a Speed Triple 1050 (aínda 
dispoñible nas actuais cores negro Phantom, 
branco Cristal e amarelo Sulphur) chegará axi-
ña cun novo esquema de tonalidades para 
2014, o Matt Caspian Blue. Alén disto, incluí-
ronse nesta renovada versión unhas elegantes 
franxas douradas nas súas lamias -denomina-
das “Midas Touch”- que combinan co acabado 
da pinza e os colectores de escape.

Asemade, a feitura da Speed Triple com-
plétase coa achega de varios accesorios que 
potencian o seu estilo deportivo: a cúpula e 
a quilla na mesmo cor da moto e os protec-
tores de escape acabados en negro mate sú-
manse a un protector de depósito de goma 
moldeada e a un faro traseiro de LED con óp-
tica transparente.

Pola súa banda, a  Triumph Speed Triple R 
tamén presenta novidades para o 2014 cun 

novo acabado mate para a cor branca Crystal, 
que se engade ao actual Negro Phantom de 
acabado brillante. Outros cambios nesta tri-
cilíndrica son: as rechamantes franxas de cor 
vermella das súas lamias, a xogo co subcha-
sis e as tapas laterais co anagrama “R”, as sus-
pensións Öhlins de altas prestacións (NIX30 
diante e TTX36 detrás) e as pinzas de freo ra-
diais monobloque Brembo de catro pistóns 
no tren dianteiro. Amais disto, contará cunha 

tapa de colín, a cúpula e a quilla a xogo coa 
cor da moto, tamén inclúe a luz traseira de 
LED e os protectores de escape acabados en 
negro mate.

Ambos os modelos manteñen o seu mo-
tor tricilíndrico de 1050 cc e 133 cv e o seu 
chasis de dobre viga de aluminio.

A Speed Triple e Speed Triple R estarán dis-
poñibles nos vindeiros meses a través da rede 
de concesionarios oficiais Triumph.

BmW i3, o primeiro eléctrico con fibra de carbono
BMW convértese na 
primeira marca de 
coches do mundo 

en producir en serie vehícu-
los con fibra de carbono -ma-
terial un 50% máis lixeiro que 
o aceiro, achegando a mesma 
resistencia- xa que até a data 
estes procesos considerában-
se excesivamente custosos e 
cunha produción demasia-
do complexa, o protagonista 
desta estrea é o BMW i3. Os 
materiais sustentables como 
pel, madeira, la e outros ma-
teriais reciclados, sometidos a 
tratamentos naturais, conse-
guen que o carácter sustenta-
ble do BMW i3 resulte visible, 

sumándose ás demais calida-
des Premium deste automóbil.

Cómpre dicir que o BMW 
i3 dispón dunha autonomía 
homologada de até 200 qui-
lómetros, contando cunha 
opción para estender a súa 
autonomía (Range Estender), 
dotando ao vehículo dun pe-
queno motor de combustión 
que mantén o nivel de car-
ga da batería para acadar até 
300 km. Para cargar este BMW 
abonda co cable incluído no 
equipamento de serie, poderá 
recargarse en calquera enchu-
fe convencional. Amais, ofre-
cerase unha solución integral 
de carga mediante a Wallbox 

exclusiva de BMW cun prezo 
de 795 euros. O BMW i3 esta-
rá dispoñible en España a tra-
vés dunha cota de 399 euros 
ao mes, incluídas as súas ba-
terías, que dispoñen de 8 anos 
ou 100.000 quilómetros de ga-
rantía. Co financiamento BMW 
eSelect ao tres anos poderase 
cambiar por un novo, devol-
velo ou quedarllo abonando 
o valor futuro garantido ao co-
mezo do contrato.

O BMW i3 estará dispoñi-
ble en España a un prezo base 
de 35.500 euros e os primeiros 
modelos chegarán en novem-
bro de 2013 aínda que xa se 
poden realizar pedidos.

lexus lS, 
premiado polos 
seus clientes

O estudo JD. Power 
Initial Quality Study 
-realizado nos 

EE.UU. por sexto ano con-
secutivo- sitúa no primeiro 
posto á limusina híbrida de 
altas prestacións de Lexus, a 
LS. Este modelo, lanzado en 
España a comezos deste ano 
2013, tamén gañou na cate-
goría Premium Large Car. O 
exame de Calidade Inicial 
de JD Power pon de rele-
vo os posibles problemas 
que enfrontan os propie-
tarios nos cruciais primei-
ros 90 días de propiedade e 
uso do vehículo, estes datos 
de calidade inicial referen-
dan os altos estándares de 
fabricación do modelo que 
na súa última actualización 
introduciu non menos de 
3000 cambios mecánicos e 
compoñentes. Por último, 
subliñar tamén a mención 
especial feita á factoría de 
Yoshiwara en Xapón, onde 
se produce o LX, que tamén 
foi galardoada co premio 
Gold Award á Calidade.
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Chega a Forza 300 de honda
A marca xaponesa Honda 

vén de lanzar ao mercado a 
súa nova motocicleta Forza 
300. Cun motor monocilín-
drico de 279 cc ten un consu-
mo de tan só 3,24 l/100 km, un 
propulsor baseado na motori-
zación da SH300i, con caracte-
rísticas de potencia adaptadas 
para ofrecer un consumo moi 
baixo a baixas, medias e altas 
revolucións. A Forza 300 ca-
racterízase tamén pola súa 
baixa altura do asento, o que 
a fai ben manexable. O asento 
ábrese mediante un interrup-
tor e baixo el pódense alber-
gar dous cascos integrais e 
algún obxecto máis. Seguindo 
coa capacidade de carga, esta 
moto conta con dous portalu-
vas que permiten levar obxec-
tos ao alcance da man; na 
parte esquerda atópase unha 
caixa de gran capacidade que 
pode abrirse, pecharse e blo-
quearse mediante un botón 
situado baixo o interruptor 
principal. Tamén dispón dun 
conector de 12 v e un panel de 
mantemento para conectar 

accesorios opcionais. As ro-
das, de 14” a dianteira e 13” 
a traseira, aseguran unha 
boa estabilidade e un ama-
rre firme. Da freada encárgase 
o efectivo sistema combina-
do de freos de Honda, cun 
disco dianteiro e un traseiro. 
Como un extra en seguridade, 
tamén está dispoñible a ver-
sión con ABS combinado. En 

canto ao cadro de instrumen-
tos, inclúe: velocímetro, reloxo 
horario, dobre contador par-
cial, medidores de gasolina 
e temperatura e luz de aviso 
de nivel de aceite. As luces de 
emerxencia funcionan sen o 

contacto e para maior como-
didade dispón de cabalete la-
teral de serie.

O prezo desta Honda Forza 
300 vai dende os 4.729 euros 
da versión CBS ata os 5.129 eu-
ros da C-ABS.

Un león familiar, o ST
Chega a versión familiar 

do compacto de Seat, refe-
rímonos ao León ST. Cunhas 
medidas de 4,54 metros de 
lonxitude conta cun volume 
no seu maleteiro de 587 litros, 
que aumenta ata os 1.470 li-
tros cos respaldos dos asen-
tos posteriores dobrados. É 
preciso sinalar como novida-
de, na listaxe de elementos 
opcionais de alta tecnoloxía 
cos que contará: os faros LED 
integrais, o control de veloci-
dade adaptativo con radar de 
proximidade ACC e o control 
de chasis adaptativo DCC, que 
modifica as características da 
amortecemento. O Paquete 
Dinámico opcional inclúe DCC 
e Dirección Progresiva, que 
permite un control máis preci-
so en situacións de condución 
deportiva. Estamos perante 
un familiar lixeiro, a versión de 
acceso á gama pesa só 1.233 
quilos, só 45 quilos máis que 
o León cinco portas, o que 
o sitúa como o familiar con 
menor peso do seu segmen-
to. En canto a motor, o León 

ST pódese elixir entre dúas va-
riantes do propulsor 1.2 TSI: un 
con 86 cv e o outro con 105 cv 
de potencia. Equipado co siste-
ma Start&Stop e a función de 
recuperación da enerxía, o mo-
tor de 105 cv consume 4,9 litros 
aos 100 km e as emisións sitúan-
se en 114 g/km. Os propulsores 
1.4 TSI que desenvolven 122 e 
140 cv consumen 5,3 litros aos 
100 km. O máximo expoñente 
da oferta de gasolina é o pro-
pulsor 1.8 TSI con 180 cv. Pola 
súa banda, a gama de propul-
sores TDI CR presenta potencias 
que van desde os 90 cv aos 184 
cv, sendo o motor de acceso o 
1.6 TDI CR con 90 cv. O 2.0 TDI 
CR con 150 cv  ten un consumo 
de 4,1 litros aos 100 km e unhas 
emisións de 106 g/km de CO2 
grazas ao emprego do sistema 
Start&Stop e á función de recu-
peración da enerxía. Salienta ta-
mén o 2.0 TDI CR de 184 cv cun 
consumo de 4,3 litros con emi-
sións de 112 g/km de CO2, dis-
poñible só no acabado FR.

O novo León ST chegará ao 
mercado a finais de 2013.

o Ford Tourneo Custom co 
deporte extremo

O modelo máis grande da nova gama de vehículos de 
gran volume para persoas de Ford é o Tourneo Custom, 
un vehículo que pode acomodar até a nove ocupantes 
e a súa equipaxe, amais de gabarse de ser o primeiro 
vehículo do seu segmento en obter a máxima puntua-
ción EuroNCAP en materia de seguridade, cinco estre-
las. Emporiso, o Tourneo Custom está de actualidade por 
apoiar aos equipos de skate e snowboard de DC Shoes 
Europe, pois dous destes modelos con decoración espe-
cial estarán presente en eventos de deportes extremos de 
toda Europa. Ford transportará por todo o continente aos 
deportistas, a convidados VIP e aos medios. Os deportistas 
de DC Shoes Europa inclúen algúns dos skaters e snow-
boarders con maior proxección do mundo, e suman entre 
todos 18 medallas de ouro dos x Games. Entre eles están 
Rob Dyrdek, fundador de Street League Skateboarding e 
posuidor de 21 Marcas Guinness ou o campión mundial 
2012 Nyjah Huston.
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

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

Tuning e 
mantemento 
do teu 
automóbil
Sánchez Freire, 71
Rotonda de Conxo
Santiago de Compostela

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

hamburguesas
y Pollos Asados

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

¿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



Q30 Concept, 
a nova aposta 
de Infiniti

 Será o 10 de set-
embro cando se 
poida ver por pri-

meira vez a feitura do novo 
Infiniti Q30 Concept, que 
se presentará perante os 
medios no Salón do 
Automóbil de Frankfurt. 
Estamos perante un con-
cept car que pertence ao 
segmento dos compactos 
premium e que segue as ro-
deiras deixadas polo seu 
predecesor -o Infiniti Q50- 
cuxa estrea mundial tivo 
lugar no Salón 
Internacional do 
Automóbil de Detroit, o 
pasado mes de xaneiro. 
Segundo verbas do direc-
tor executivo de deseño de 
Infiniti -Alfonso Albaisa- o 
Q30 imita a figura dun gue-
pardo, polo esvelto e ele-
gante de seu, amais de ser 
o felino máis rápido. 
Cómpre subliñar que o tres 
veces campión de Fórmula 
1, Sebastian Vettel, actúa 
como director of perfor-
mance da marca e precisa-
mente será neste novo Q30 
Concept onde participará 
activamente dende o co-
mezo da creación do 
mesmo.

Infiniti é unha marca 
xaponesa de automóbiles 
de luxo fundada en 1989 e 
con sede en Hong Kong. A 
súa gama de berlinas, cu-
pés, cabrios e crossover de 
altas prestacións comercia-
lízanse en máis de 50 mer-
cados en todo o mundo a 
través da rede de centros 
Infiniti.

novo motor para o opel 
Cabrio
 A versión máis potente 

da nova saga de motores 
turbo do Opel 1.6 SIDI de 

200 cv será desvelada en público 
o vindeiro mes de setembro (do 
12 ao 22), inserida no marco do 
Salón Internacional do Automóbil 
de Frankfurt. Así, cunha velocida-
de máxima de 235 km/h, este Opel 
Cabrio de tamaño medio é o tope 
de gama da vertente gasolina, e re-
coñecible de xeito ben doado gra-
zas aos seus dous tubos de escape. 
O motor é unha das unidades Opel 
de catro cilindros de recente dese-
ño con inxección directa de ga-
solina (SIDI=Spark Ignition Direct 
Injection; Acendido por Buxía 
Inxección Directa) e, nesta segun-
da, a nova variante chega á máxi-
ma potencia da clase 1.6 litros de 
Opel. Únese ao 1.6 turbo SIDI de 170 
cv que xa se introduciu durante o 
lanzamento ao mercado do Cabrio 
na primavera. Dicir que ambos os 
motores novos foron lanzados para 
un uso ilimitado de combustible de 
gasolina normal ou súper. Ao SIDI 
Turbo de 200 cv hai que engadirlle 
o BiTurbo CDTI de 195 cv. 

En canto ao consumo, dicir que 
malia as súas altas prestacións, a 
cifra resultante son  6.7 litros de 
combustible aos 100 km, cunhas 
emisións de 158 g/km de CO2.

o Citroën C-elysée WTCC 
correrá no Campionato 
do mundo de Turismos
 Citroën vén de anunciar cal será o co-

che que pilotará Sébastian Loeb no 
Campionato do Mundo de Turismos de 

2014, trátase do C-Elysée WTCC, o primeiro ve-
hículo desenvolvido baixo a nova normativa 
que prepara FIA para esta disciplina e que en-
trará en vigor o vindeiro ano.

O C-Elysée é unha berlina do segmento C, 
cunha carrozaría de tres corpos e baixado até o 
nivel do asfalto coas súas rodas de 18 polgadas, 
conta cunha grella que ten unha lámina aerodi-
námica onde salienta o dobre chevrón. Os ale-
róns dianteiro e traseiro contribúen a darlle un 
aquel deportivo á carrozaría. Na parte traseira, 
o alerón axuda a manter o coche en pista.

Este Citroën C-Elysée WTCC leva o mesmo 
motor 1.6 turbo de inxección directa do DS3 
WRC. Cunha brida de sobrealimentación maior, 
a potencia chega aos 380 cv. A transmisión efec-
túase sobre as rodas dianteiras e leva unha caixa 
de cambios secuencial de seis velocidades. 
Despois de rodar por primeira vez hai uns días, 
o Citroën C-Elysée WTCC vai iniciar un progra-
ma de probas para o seu desenvolvemento. O 
vehículo fará a súa primeira aparición pública 
no Salón do Automóbil de Frankfurt (12-22 de 
setembro).
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Sistema de aparcamiento 
pilotado de Audi

A condución pilotada está cada vez 
máis preto para Audi. Integrado na 
nova rede de movilidad eléctrica Audi 

connect, os enxeñeiros da marca traballan na 
posta a piques dun sistema de axuda ao apar-
camento que permitirá ao condutor baixar-
se do vehículo e que a manobra se realice de 
forma completamente automática, mediante 
o guiado de forma inalámbrica WLAN, e coa 
axuda de sensores e cámaras que supervisa-
rán a contorna.

A marca tamén traballa nun sistema que 
fará posible que os vehículos podan aparcar 
e desaparcar de forma autónoma en parkings. 
Esta tecnoloxía do futuro é activada polo con-
dutor coa axuda dunha aplicación específica 
para smartphone.

novo Civic Tourer
Honda revelou as primei-
ras informacións do novo 
Civic Tourer, semanas antes á 

súa presentación oficial no Salón de 
Frankfurt. Este modelo foi deseñado e 
desenvolvido en Europa, permitindo ao 
equipo de I+D liderar o proceso creati-
vo e de deseño técnico do proxecto. O 
Civic Tourer proporciona unha excep-
cional versatilidade cun espazo interior 
de 624 litros líder na súa categoría.

O Civic Tourer estará dispoñible 
co motor diesel 1.6 i-DTEC da serie 
Earth Dreams Technology e co 1.8 i-
VTEC de transmisión manual ou au-
tomática. Ademais, un novo sistema 
de Suspensión Adaptativa Traseira 
(ADS, Adaptative Damper System) 
incrementará a estabilidade e o con-
fort do vehículo en función das di-
ferentes condicións de condución e 
carga.
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o símbolo da paxariña de Chevrolet cumpre 100 anos

En 1913 o cofundador 
de Chevrolet -William 
C. Durant- presentaba 

a paxariña de Chevy nos mo-
delos Chevrolet H-2 Royal Mail 
e H-4 Baby Grand, lanzados en 
1914.  A día de hoxe este sen-
lleiro símbolo da marca ame-
ricana de coches cumpre 100 
anos e Chevrolet celebra o 
seu centésimo aniversario con 
25 lanzamentos de produtos 
que servirán para amosala 
por novas estradas do mun-
do enteiro. Son máis de 215 
millóns de Chevrolet os que 

portaron este logotipo duran-
te o último século, dos que 60 
millóns seguen en activo. O 
centenario da paxariña coin-
cide con novos lanzamentos, 
como o sedán compacto Cruze 
Clean Turbo Diésel en Estados 
Unidos e o SUV pequeno Trax 
en 40 mercados internacionais. 

A orixe da escolla deste 
símbolo é aínda un misterio, 
existen varias versións, desde 
unha que di que Durant se ins-
pirou no deseño do papel das 
paredes dun hotel parisiense 
até outra que se baseou nun 
anuncio de xornal durante un-
has vacacións en Hot Springs 
(Virginia). Outra versión dife-
rente atribúe a orixe do dese-
ño a unha forma estilizada da 
cruz da bandeira suíza, país 

de orixe de Louis Chevrolet, o 
outro fundador da marca. Alén 
destas versións, tanto a viúva 
como a filla de Durant teñen as 
súas propias interpretacións. 
Segundo Margery Durant o 
empresario ás veces garaba-
teaba deseños de logotipos 
en pedazos de papel mentres 
ceaba, de aí xurdiría a paxari-
ña. Pola súa banda, Catherine 
(viúva de Durant) engadía que 
o deseño da paxariña debe a 
súa orixe a unhas vacacións 
en Hot Springs en 1912. Con 
este dato Ken Kaufmann 
-historiador e editor de The 
Chevrolet Review- investigaría 

e atoparía un anuncio da 
Southern Compressed Coal 
Company adicado ao seu pro-
duto “Coalettes”, un combusti-
ble refinado para chemineas... 
O logotipo de “Coalettes” era 
unha paxariña moi semellan-
te á da icona de Chevrolet... O 
enigma continúa!

opel mellora o seu sistema de info-lecer
Será no Salón de 
Frankfurt (setembro 
de 2013) onde Opel 

amose a última xeración do 
seu sistema de info-lecer apli-
cado ao Insignia e ao Insignia 
Country Tourer. Con esta nova 
xeración do sistema de info-
entretemento e o ultra-mo-
derno sistema de Touchpad, 
o lecer e o mecanismo sinxelo 
deste mecanismo convérten-
se nunha mesma cousa. Así, a 
consola central dispón dun-
ha multitude das máis avan-
zadas tecnoloxías e funcións, 
o panel de control simplifi-
couse ao máximo e o fun-
cionamento do sistema de 
indo-lecer e o aire acondicio-
nado tamén. A nova xeración 
de info-entretemento é parte 
da familia IntelliLink introdu-
cida no Adam no principio do 
ano. Grazas á súa tecnoloxía 
IntelliLink doada de usar, as 
funcións do smartphone po-
den integrarse no coche. No 
Insignia, o condutor pode 
elixir entre catro diferentes 

posibilidades de funciona-
mento. O novo sistema Navi 
900 pode manexarse nunha 
pantalla táctil en cor de 8 pol-
gadas. Dende a pantalla de ini-
cio o condutor pode acceder a 
todas as funcións principais e 
sub-menús, como as emisoras 
de radio, títulos de cancións, 
conexión do smartphone ou 
mapa de navegación 3D a tra-
vés da pantalla táctil,  así como 
mediante os botóns do volan-
te, por control de voz ou a tra-
vés do novo Touchpad. O grao 
de personalización do sistema 
é único, pódense gardar até 60 
favoritos.

En canto ao Touchpad, 
está ergonomicamente in-
tegrado na consola central e 
achega unha maneira com-
pletamente nova de acce-
der rápida e intuitivamente 
ao sistema de info-lecer. Para 
mover o cursor só é necesa-
rio un dedo, seguido dunha 
lixeira presión do teclado tác-
til para abrir a opción elixida 
do menú.

medra a saga dos Amarok
A familia dos Amarok 
medra paseniño, pois 
Volkswagen Vehículos 

Comerciais vén de poñer no 
mercado dúas versións máis do 
seu pick-up, falamos do Amarok 
Cabina Simple e do Amarok 
Canyon. Para os que precisen 
un meirande espazo de carga 
recoméndase o Amarok Cabina 
Simple, un modelo encamiñado 
a un uso profesional en zonas ru-
rais e de difícil acceso, non conta 
con prazas traseiras para ache-
gar un espazo de carga superior. 
A lonxitude do compartimento 
de carga é 65 cm maior, pasan-
do a ser de 2.205 mm cunha área 
total de 3,57 m2. As suspensións 
deste modelo foron reforzadas 
(xa que soporta máis carga) e 
conta cos motores xa coñecidos 
TDI de 140 e 180 cv, axustados a 
unha caixa de cambios manual e 
dúas traccións posibles, traseira 
e 4MOTION conectable. En can-
to ao Amarok Canyon, foi con-
cibido para aqueles deportistas 

máis extremos, tanto de mon-
taña coma de praia. Esta varian-
te, que se ofrece coa carrozaría 
de cabina dobre, está equipa-
da co propulsor 2.0 TDI de 180 
cv, combinado tanto con cam-
bio manual como con cambio 
automático de 8 velocidades. 
Cómpre salientar: a nova cor 
Laranxa Cobriza deste Canyon, 
as lamias de 17 polgadas tipo 
“Roca”, os faros traseiros escure-
cidos, a cor negra brillante nas 
estribeiras, as barras e paracho-
ques traseiro, os pasos de roda 
ensanchados, o coiro nos asen-
tos con deseño bicolor e cos-
turas decorativas, o soporte do 
teito con catro faros adicionais 
e as capotas e cubertas para a 
caixa.

O prezo das novas variantes 
do Volkswagen Amarok vai den-
de os 30.027 euros do Amarok 
Cabina Simple SC 2.0 TDI 4x2 
até os 46.087 euros do Amarok 
Canyon 2.0 TDI 4Motion BMT 
Permanente 8 Automático.

travesia de Cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a Coruña)
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o Porsche 911 segue festexando o seu 50 aniversario
Co obxectivo de fes-
texar os 50 anos do 
Porsche 911, 54.000 

usuarios das redes sociais vota-
ban o seu deseño favorito para 
o devandito modelo. Asemade, 
baixo o título de 5 millóns de 
razóns para celebrar, convidá-
base na Internet a deseñar un  

Porsche 911 Carrera 4S único, 
esta campaña respondía ao 
agradecemento por parte da 
marca xermana logo de reci-
bir cinco millóns de “Gústame” 
por parte dos seareiros do co-
che. A isto hai que engadir-
lle un concurso que Porsche 
vén de pór na súa páxina de 

Facebook e que durará até o 18 
de agosto; o premio será a po-
sibilidade de conducir un des-
tes 911 no Porsche Experience 
Center de Silverstone, no Reino 
Unido. Tamén haberá nove 
maquetas do vehículo para 
os finalistas. En colaboración 
con "Porsche Exclusive", o 

vehículo foi pintado na exclu-
siva cor azul mariña metaliza-
da e equipado cunha ampla 
gama de accesorios: unhas la-
mias de 20 polgadas Carrera S 
cun acabado especial en bran-
co; amais do paquete "Aerokit 
Cup", cun faldrón dianteiro 
cun beizo adicional e un novo 
capó traseiro no que se ache-
ga o spoiler fixo. Un adhesi-
vo feito especialmente para 
este modelo do 911, coa len-
da "5M Porsche Fans", xunto a 
outra inscrición no limiar das 
portas que di "Personally built 
by 5 Million Porsche Fans", fan 
deste coche unha peza exclusi-
va. Axiña todos os amantes de 
Porsche poderán probar este 
vehículo nos cursos de condu-
ción de Silverstone. Dicir que 
os finalistas que rematen en-
tre a segunda e a décima pra-
za no concurso recibirán unha 
maqueta a escala 1:43 do 911 
Carrera 4S "5M Porsche Fans". 

Audi participa no proxecto simTd
Audi vén de tirar con-
clusións logo de par-
ticipar nun recente 

estudo froito dun proxecto 
realizado a gran escala por 
simTD durante catro anos 
na cidade de Frankfurt. Así, 
a marca xermana decatouse 
da importancia da comunica-
ción do vehículo co condutor, 
coa infraestrutura e con ou-
tros vehículos.

Dentro de Audi connect, 
a casa dos catro aros promo-
ve a comunicación en rede en-
tre vehículos a todos os niveis. 
Audi foi un dos seis fabricantes 
de automóbiles que formaron 
parte do consorcio integra-
do por un total de 17 parti-
cipantes no proxecto simTD 

(mobilidade segura e intelixen-
te), un dos máis importantes 
do mundo nesta materia. Audi 
asumiu a responsabilidade do 
que se coñece como “análise 
de requirimentos”, que serviu 
de punto de partida para a es-
trutura básica do proxecto.

Alén disto, os enxeñei-
ros da marca dirixiron varios 
proxectos individuais, entre os 
que se inclúe o asistente onli-
ne de semáforos. Cunha ache-
ga de 20 vehículos de proba, a 
participación de Audi comple-
touse coas súas investigacións 
na área dos sistemas de asis-
tencia á condución en cruces 
e interseccións. Para o desen-
volvemento do asistente onli-
ne de semáforos, adaptáronse 

20 semáforos na cidade de 
Frankfurt para que puidese 
establecerse unha comunica-
ción cos vehículos de probas, 
co obxectivo de lograr o fluxo 
de tráfico máis eficiente nas 
zonas metropolitanas. A infor-
mación do estado dos semá-
foros transmítese ao vehículo 
e pode ser visualizada a través 
de gráficos na pantalla do sis-
tema de información FIS. Estes 
gráficos amosan ao condutor 
a marcha a seleccionar e a ve-
locidade axeitada para acadar 
o seguinte semáforo durante a 
súa fase de luz verde, mentres 
que un sinal acústico tamén 
pode avisar por anticipado 
dun semáforo en vermello 
que está por vir.

Ford anunciou 
unha nova ver-
sión do Focus 1,0 

litros EcoBoost, que será o 
primeiro coche familiar 
europeo con emisións de 
CO2 de 99 g/km.

O Focus 1,0 litros 
EcoBoost obtén unhas ci-
fras de consumo de com-
bustible sen par no seu 
segmento de tan só 4,3 
l/100 km. Estará equipa-
do cunha versión 100 cv 
do motor EcoBoost espe-
cialmente posta a punto e 
tamén incorporará as Ford 
ECOnetic Technology, in-
cluídos pneumáticos de 
baixa resistencia á roda-
dura, deseño aerodinámi-
co exclusivo dos baixos 
do coche e un cambio de 
marchas revisado, que axu-
darán a convertelo no ve-
hículo familiar con maior 
eficiencia de combustible 
na historia da compañía.

Un Ford Focus 
aínda máis “verde”
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Presentado no pasado mes de abril 
dentro do Salón do Automóbil de 
Xangai, maserati amosaba o seu 

novo modelo -Ghibli- unha berlina 
deportiva de catro portas cun motor 

V6 Twin-Turbo de 3 litros. este 
maserati, pertencente ao segmento 

e, é quen de acelerar de 0 a 100 
km/h en 5 segundos acadando unha 

velocidade máxima de 285 km/h, 
iso si, referímonos á versión máis 

potente con 410 cabalos de potencia. 
dende estas páxinas de Sprint motor 

damos conta de todos os detalles 
que agocha a nova aposta italiana 
que chega baixo o nome de Ghibli. ■ XABIer VIlArIñO| TexTo  ■ SPrInT mOTOr | FoTos

Axudas ao condutor
A marca italiana de deporti-

vos de luxo dotou ao Ghibli do 
Maserati Stability Program (MSP), 
desenvolvido coas probas máis 
extremas, este sistema emprega 
numerosos sensores para esta-
blecer cando é necesario inter-
vir en axuda do condutor. O MSP 
mide constantemente o mane-
xo e amarre do vehículo e coor-
dina numerosos mecanismos de 
xestión da seguridade e as pres-
tacións para manter o control 
total do vehículo. O programa 
intervén de xeito  fundamen-
tal sobre o motor e os freos. No 
caso de escorregamento, o MSP 
reduce o par do motor e pode 
accionar os freos con interven-
cións extremadamente precisas 
para recuperar a traxectoria en 
poucos milisegundos.

Os outros sistemas chave do 
MSP inclúen: ABS, EBD (Electronic 
Brake Force Distribution), ASR 
(Anti-Slip Regulation), MSR (impi-
de o bloqueo das rodas motrices 
durante unha redución en con-
dicións de escasa adherencia), 
BAS (Brake Apply Sensor) e Hill 
Holder (únese automaticamente 
ao sistema de freos para impedir 
a caída nas saídas en costa).

Seguridade
A seguridade pasiva do novo Ghibli 

foi pensada para garantir a máxima 
tranquilidade dos pasaxeiros e obter 
a máxima puntuación de 5 estrelas no 
crash test EuroNCAP, sen comprometer 
con iso nin o peso nin os consumos do 
vehículo. Para iso utilizouse aceiro for-
xado nas áreas críticas do habitáculo 
para aumentar a seguridade dos ocu-
pantes e aluminio nas áreas menos crí-
ticas para aforrar peso. As barras de 
protección dianteiras e traseiras están 
feitas de aluminio extruído, e as portas, 
capó, aletas e maleteiro están feitos de 
aluminio.

Os enxeñeiros de Maserati engadiron 
unha terceira liña de distribución das car-
gas de impacto á estrutura frontal do ve-
hículo que contribúe a disipar as cargas 
e distribuír as forzas para garantir a esta-
bilidade estrutural da carrozaría no caso 
de impacto frontal. O novo Ghibli está 
dotado de sete airbags e repousacabe-
zas activos antilategazos cervicais para 
a máxima seguridade dos ocupantes. 
Os asentos dianteiros dispoñen dunha 
rica dotación de sistemas de seguridade 
deseñados para reducir os danos nas vér-
tebras cervicais dos ocupantes. A cámara 
traseira para o aparcadoiro fai moito máis 
seguras e cómodas as manobras.

Ghibli
O primeiro Maserati diésel

os asentos dianteiros dispoñen dunha rica 
dotación de sistemas de seguridade dese-
ñados para reducir os danos nas vértebras 

cervicais dos ocupantes
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equipamento
O equipamento 

de serie do Ghibli in-
clúe: asentos de pel, 
acabados de ma-
deira, asentos dian-
teiros regulables 
electricamente en 12 
posicións, climatiza-
dor bi-zona e Active 
Cruise Control, faros 
bi-xenon adaptables 
e pinzas de freo fixas. 
Maserati achega ta-
mén un extraordinario 
grao de personaliza-
ción ao poder elixir 
entre un elevado tipo 
de materiais, como a 
madeira, fibra de car-
bono, pel, Alcántara 
e outras numerosas 
opcións. Asemade, 
salientamos do equi-
pamento deste Ghibli: 
o Maserati Touch 
Control (MTC), o Cruise 
Control e Limitador 
de Velocidade, o WI-
FI Hotspot, unha cha-
ve intelixente (Keyless 
Go) e o sistema de 
climatización, entre 
outros.

motor e tracción
Os propulsores cos que conta o Ghibli 

son de gasolina V6 sobrealimentados (unha 
versión de 275 cv e outra de 330 cv) con do-
bre turbocompresor e alimentados por un 
sistema de inxección directa de gasolina, 
resultado da estreita colaboración entre os 
equipos de desenvolvemento de Maserati 
e Ferrari. O Ghibli disporá de dúas variantes 
do novo motor de gasolina V6 Twin-Turbo 
de 3 litros, aos que se sumará tamén o mo-
tor diésel V6 de 3 litros. A versión máis po-
tente do motor de gasolina V6 -no Ghibli S 
de tracción traseira e no Ghibli S Q4 de trac-
ción integral- ten unha potencia de 410 cv. 
Cómpre subliñar que o Ghibli diésel é o pri-
meiro vehículo nos case 100 anos de historia 
de Maserati en montar un propulsor diésel. 
Cos seus 275 cv, este V6 é o motor turbo dié-
sel de 3 litros máis potente do mercado na 
actualidade, capaz dunha aceleración de 0 
a 100 km/h en 6,3 segundos e 250 km/h de 
velocidade. As emisións reducíronse a 158 
gramos de CO2/km e o consumo é de só 5,9 
litros/100 km no ciclo combinado. Hai outra 
gran novidade na marca Maserati: a función 
Active Speed Limiter, de serie en todos os 
modelos Ghibli. Activada (ou desactivada) 
por medio dun botón no volante, o Active 
Speed Limiter permite ao piloto establecer 
unha velocidade máxima, que pode excluír-
se premendo a fondo o pedal do acelerador.

Todas as versións do novo Ghibli están 
equipadas cun cambio automático de 8 velo-
cidades  ZF AT8-HP70, xa dispoñible no novo 
Quattroporte, tendo todas as modalidades 

de cambio de marcha a posibilidade de se-
ren seleccionadas a través dos botóns á es-
querda da panca do cambio.

O sistema de tracción integral Q4 é unha 
novidade absoluta para Maserati. Grazas ao 
intelixente sistema de tracción integral on-
demand Q4, o Ghibli non perde adherencia 
nin sequera sobre os firmes máis esvaradíos. 
O sistema Q4 é capaz de regresar á súa con-
dición de tracción traseira coa mesma ve-
locidade, garantindo en cada intre a mellor 
tracción sen os tradicionais inconvenientes 
da tracción integral de incremento de con-
sumo e peor capacidade de resposta.

medidas e freos
O novo Ghibli ten unhas dimensións 

de batalla de 2.998 mm, 173 mm máis cur-
ta que a do Quattroporte, e unha lonxitu-
de total que, cos seus 4,97 metros, é 29 cm 
máis curta. Tamén é 20 mm máis baixo que 
o Quattroporte, sendo as medidas dos an-
chos de vías dianteiras e traseiras máis an-
chas que as do Quattroporte: o ancho de vía 
dianteira mide 1.635 mm (+1 mm), e o da 
traseira 1.653 mm (+6 mm). O vehículo é 50 
kg máis lixeiro que o Quattroporte; o Ghibli 
S pesa 1.810 kg e o Ghibli S Q4 pesa 1.870 
kg. A capacidade do maleteiro, 500 litros, e 
o espazo para as pernas están aliñados cos 
valores de referencia do segmento.

No novo Ghibli continúase coa longa 
colaboración con Brembo e todos os mo-
delos dispoñen dun sistema de freos con 
pinzas fixas.

Os freos dos modelos Ghibli S montan 
discos de freos Dual Cast ventilados e perfo-
rados de 360 mm x 32 mm, con pinzas fixas 
de aliaxe Brembo de seis pistóns no eixo 
dianteiro. Sobre o posterior móntanse as 
mesmas pinzas fixas de aliaxe Brembo con 
catro pistóns do Quattroporte. Os discos de 
freo seguen coa tecnoloxía Dual Cast, que 

permite reducir o peso da campá de freado 
de ferro fundido grazas ao uso dunha cam-
pá de aliaxe que minimiza as masas non sus-
pendidas. A unha velocidade de 100 km/h, 
os Ghibli S e S Q4 poden pararse comple-
tamente en só 36 metros. Cunha potencia 
lixeiramente inferior, o Ghibli e o Ghibli dié-
sel adoptan discos de freo dianteiros máis 
pequenos, de 345 mm x 28 mm, con pinzas 
fixas de catro pistóns sobre o eixo dianteiro 
e discos traseiros de 320 mm x 22 mm con 
pinzas flotantes, que garanten en calquera 
caso unha extraordinaria potencia de frea-
do, conseguindo pararse completamente 
en 36 metros desde unha velocidade de 100 
km/h, igual que as versións máis potentes 
da gama. A colaboración con Brembo con-
centrouse tamén no desenvolvemento do 
confort acústico do sistema de freado do 
Ghibli, conciliando prestacións e comodida-
de. O Ghibli adopta tamén un freo de man 
electrónico que actúa sobre as catro rodas. 
O botón, en posición ergonómica no mar-
co da panca de cambio, activa o freo de es-
tacionamento; tamén pode actuar como 
dispositivo de seguridade e emerxencia na 
condución. Neste caso o sistema comuníca-
se coa unidade de control de estabilidade e 
desacelera até os 0,5 g con toda seguridade.

No Ghibli utilizou-
se aceiro forxado 
nas áreas críticas 

do habitáculo 
para aumentar 

a seguridade 
dos ocupantes 
e aluminio nas 

outras zonas para 
aforrar peso
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Chevrolet Trax
Un SUV moi manexable

Se xa estaba de moda o segmento dos SUV (Vehículos Depor-
tivos Utilitarios), agora chegan os SUV pequenos e urbanos, 
que son un pouco máis reducidos, máis manexables, con vo-
cación urbana e algo máis económicos. Falamos do Chevrolet 
Trax, un vehículo desenvolvido por General Motors, é irmán 
do Opel Mokka (ver o número 193 de Sprint Motor do pasado 
mes de marzo) coas mesmas medidas, as mesmas virtudes 
e semellantes calidades. Iso si, é máis barato e posúe unha 
estética moi moderna, cunha liña musculosa e ben deportiva. 
Non ten nada que envexar ao seu irmán maior e compite sen 
complexos cos todoterreos doutras marcas, como o Nissan 
Juke, o Peugeot 2008 ou o Renault Captur.

■ luÍS rIVerO de AGuIlAr | TexTo     
■ mArÍA FdeZ. ZAnCA | FoTos



Desta volta o coche percorreu 
terras bercianas. Estradas urba-
nas polas que se desenvolveu 

con ledicia e algúns camiños de montaña 
polos que circulou sen complexos. Alí, en 
Lombillo, deixouse fotografar amosan-
do ao fondo un val abraiante, rico en ce-
reixas, mazás, hortalizas e viñedos, cunha 
esplendorosa Ponferrada histórica e mo-
numental, centro dunha comarca prós-
pera e traballadora.

É o novo Chevrolet Trax, que cum-
priu con fartura as expectativas. Móvese 
ben, consume pouco, é cómodo e mo-
derno. Ten capacidade para levar a catro 
ou cinco persoas e ten un maleteiro de 
356 litros, abondo para levar equipaxe 
ou o que se terce. Debaixo do maletei-
ro atopámonos cun oco bastante gran-
de para gardar obxectos, xa que non hai 
roda de reposto. A suspensión fai que as 
viaxes longas sexan cómodas, os asentos 

son envolventes e confortables, e a visi-
bilidade é perfecta. Poucos reproches se 
lle poden facer. O único fallo que detec-
tamos na nosa viaxe foi un motor algo 
ruidoso. Problema que xa está corrixido, 
pois, polo visto, houbo que reforzar o illa-
mento entre o motor e o habitáculo, para 
que o ruído do motor (sobre todo ao apu-
rar as marchas) non fose percibido polos 
ocupantes.

De fronte é un Chevrolet... Diso non 
cabe dúbida. A marca gábase de ser a 
compañía que comezou a fabricar SUV’s 
en 1935, inventando unha nova categoría 
de vehículos, que se puxo tan de moda 
que agora mesmo no noso país son os 
SUV os únicos coches que medran en 
vendas. Salienta o logotipo da marca, a 
súa feitura robusta e atlética, a súa vista 
lateral cun perfil moderno e o seu portón 
traseiro ben deseñado. Abraian os efica-
ces grupos ópticos, con aspecto orixinal e 

rechamante, que cumpren de sobra coas 
tendencias actuais.

O posto de condución é bastante 
cómodo, alto e con boa visibilidade. Os 
asentos son amplos e agradables ao ten-
to. Diante van ben dous pasaxeiros e de-
trás hai espazo para outros dous, mesmo 
pode ir un terceiro algo apertado. O acce-
so é sinxelo e hai espazo abondo para as 
pernas; as persoas de estatura media non 
terán problemas co teito. Tamén hai bas-
tantes ocos repartidos por todo o vehículo 
para ir deixando os pequenos obxectos.

Os mandos manéxanse de xeito doa-
do e a distribución dos mesmos é bastan-
te intuitiva. O cadro vese claramente e o 
velocímetro dixital tamén nos vai indican-
do cando debemos cambiar de marcha 
para optimizar o consumo... Pouco que 
obxectar. O único “pero” é a falta de cli-
matizador, non podendo fixar unha tem-
peratura determinada. 
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Este Chevrolet 
Trax pódese eli-
xir entre dous 

motores de gasolina e 
un diésel. Os propulso-
res de gasolina dispo-
ñibles son o 1.4 turbo 
de 1.364 cc, cunha po-
tencia de 140 cabalos, 
que acada unha velo-
cidade máxima de 195 
quilómetros/hora, cun-
ha caixa de cambio ma-
nual de 6 velocidades, 
tracción 4x4, e que se 
pon a 100 quilómetros/
hora en 9,8 segundos; e 
o 1,6 FWD de 1.598 cc, 
con cambio manual de 
5 velocidades, que des-
envolve 115 cabalos de 
potencia e chega a unha 
velocidade máxima de 
174 km/h.

O motor turbo-diésel 
de 1.686 cc é algo rui-
doso e desenvolve unha 
potencia de 130 caba-
los. Pode alcanzar unha 
velocidade máxima de 
188 km/h. Neste caso 
poderase elixir coa trac-
ción dianteira ou 4x4, 
e cunha caixa de cam-
bios automática ou de 6 
velocidades.

Os motores con trac-
ción activa ás catro rodas 
baixo demanda, per-
miten cambiar de xeito 
automático de tracción 
dianteira a tracción ás ca-
tro rodas.

Respecto ao consu-
mo, diremos que en ga-
solina está nunha media 
de 6,45 litros por cada 
100 quilómetros e en dié-
sel está en 4,5 litros por 
cada 100 quilómetros, 
que aumentan a 5,3 na 
versión automática.

Os freos -moi efica-
ces- son de discos venti-
lados nas rodas dianteiras 
e de discos macizos nas 
traseiras.

Nas versións con 
transmisión manual trae 
de serie a tecnoloxía 
Start&Stop, apagándose 
o motor cando o coche 
está parado (por exem-
plo, perante un semáfo-
ro en vermello).

motorizaciónsA unidade probada -faci-
litada por Noyamotor, con-
cesionario oficial da marca 
en Santiago de Compostela- 
amosou unhas calidades exce-
lentes para circular por cidade. 
A dirección suave fixo sinxela a 
manobra de aparcadoiro e gra-
zas á axuda da cámara trasei-
ra e dos sensores, a operación 
executouse de maneira exacta 
e precisa. Xa unha vez no cam-
po, o comportamento foi tamén 

excelente, cun motor diésel de 
130 cabalos de potencia que res-
pondía sen problemas aos nosos 
requirimentos e que se amosou 
bastante aforrador no que a con-
sumo de combustible se refire.

O abalo é bastante contido 
e transmite seguridade, sendo 
pouco sensible aos ventos la-
terais. É un vehículo cunha es-
tabilidade extraordinaria e que 
absorbe bastante ben as irregu-
laridades do terreo.

Resumindo, o novo 
Chevrolet Trax é un vehículo ben 
deseñado, con boa capacidade 
e baixo consumo. Ten un 
excelente comportamento en 
cidade e bastante aceptable 
en estradas difíciles, aínda que 
non é un todoterreo. Ten uns 
prezos ben alcanzables e unha 
calidade media notable. É 
cómodo e doado de conducir... 
Unha excelente opción de 
compra!
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O Chevrolet Trax presén-
tase en tres acabados: LS, 
LS+ e LT.

Na versión básica LS ato-
pámonos con elevaxanelas 
eléctricos dianteiros, luces 
diúrnas, dirección asistida, 
Cruise Control con limita-
dor de velocidade, función 
Start&Stop, axuda de pren-
dido en pendentes, radio CD 
integrado compatible con 
MP3, toma de audio auxi-
liar, 6 altofalantes, Bluetooth 

con controis ao volante, USB 
compatible con Ipod, inmo-
bilizador electrónico anti-
rroubo, lamias de 16”, control 
electrónico de tracción, con-
trol electrónico de estabilida-
de, regraxe eléctrico de faros, 
cintos de seguridade de 3 
puntos, ancoraxes Isofix para 
asentos infantís, peche de se-
guridade para nenos, airbags 
frontais e laterais, garantía de 
3 anos e 3 anos de asistencia 
na estrada 24 horas.

Na versión LS+ equipa, a 
maiores: aire acondicionado 
con filtro, lamias de aliaxe de 
16” e faros antinéboa dianteiros.

E xa na versión LT, enga-
dimos: elevaxanelas eléctri-
cos traseiros, sistema Mylink 
que conecta o Smartphone 
co propio sistema de audio, 
podendo ver na pantalla tác-
til de 7” as cancións do móbil, 
lamias de aliaxe de 18”, con-
trol de descenso, intermiten-
tes integrados en espellos 
retrovisores, volante forrado 
en coiro, cámara de visión 
traseira, sensor de chuvia, 
aceso automático de luces 
e portalentes do condutor.

PREZOS
O novo Trax, atópase á venda en todos os concesio-

narios Chevrolet de Galicia cos seguintes prezos:
LS   1.6 FWD 16.200 euros 13.940 euros*

LS+ 1.6 FWD 17.600 euros 15.340 euros* 

LS+ 1.7 FWD 20.000 euros 17.790 euros*  

LT   1.4T AWD 22.000 euros 19.740 euros*   

LT   1.6 FWD 18.400 euros 16.140 euros* 

LT   1.7 FWD 20.800 euros 18.590 euros*

LT   1.7 AUT FWD 21.800 euros 20.540 euros*

LT   1.7 AWD 22.800 euros 21.540 euros*

* Prezo on campaña lanzamento e PIVE incluídos

A salientar
relación calidade-prezo

deseño
equipamento

o posto de condución é bastante cómodo, alto e con boa visibilidade

Codesedas, nº 5 - Figueiras
Telf. 981 56 25 95 - Fax 981 57 30 04

15897 Santiago de Compostela
graficasgarabal@graficasgarabal.es

www.graficasgarabal.es

Acabados o trax ten un maleteiro de 356 litros
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A noite aumenta a fatiga e a som-
nolencia ao volante, cuarta causa de 
morte nas estradas. Segundo distintos 
estudos, ante un longo desprazamen-
to, parar cada 150 quilómetros pola 
noite ou cada hora e media, realizar 
uns estiramentos e beber un refresco, 
que mantén os niveis de hidratación 
recomendados e proporciona a glicosa 
necesaria para manter a atención, 
axudan a previr a fatiga e melloran o 
tempo de resposta ante un imprevisto.
A falta de iluminación e a fatiga ta-
mén afectan á capacidade de reacción 
ante un imprevisto na vía, como a 
irrupción de peóns na calzada.

■ AnTÓn PereIrA | TexTo

■ SPrInT mOTOr | FoTos

a SiNiStralidade Por fatiGa ou SoNo 
Por tiPo de vía e meS
Durante o ano 2011, con datos en 

estrada e a 24 horas, producíronse no 
noso país 1.484 falecidos por accidente 
de tráfico, sen contar os datos urbanos 
nin as análises a 30 días. Destes faleci-
dos, ua 10% foron como consecuencia 
de circular baixo os efectos da fatiga, en 
concreto, 148 vítimas mortais. Se consi-
deramos os datos relativos, isto é, as por-
centaxes sobre o total, en decembro e en 
febreiro os falecidos por fatiga ou sono 
están por enriba da media anual do 10%. 
Se consideramos os datos absolutos, os 
meses con maior número de falecidos 
por fatiga son os de verán (xullo, agosto 
e setembro), dato que coincide co maior 
número de desprazamentos.

a SiNiStralidade Por fatiGa ou SoNo 
Por tiPo de vía e ilumiNaciÓN
O risco de falecer nun accidente 

de tráfico por fatiga ou sono mantense 
incluso en meses sen desprazamentos 
masivos, como pode ser febreiro. Mais 
¿cantos destes sinistros se producen con 
pouca iluminación? Se temos en conta os 
datos da Dirección Xeral de Tráfico nos 
que se relaciona o falecemento do usua-
rio, o tipo de vía e a iluminación, a pro-
porción de falecidos por fatiga ou sono 

durante a noite en vías non iluminadas 
é o mesmo que durante o día, aínda que 
esta porcentaxe medra cando se trata de 
estradas secundarias: pola noite a por-
centaxe de falecidos por fatiga é maior 
que durante o día.

eNquiSa Sobre fatiGa, coNduciÓN e 
lumiNoSidade
O 74% dos condutores entrevis-

tados dentro do estudo sobre fatiga e 
condución declarou que os momentos 
nos que se fatigan máis ao volante son 
con pouca luz e de madrugada. Se con-
sideramos este dato co de sinistralida-
de mortal, observamos que a circulación 
nocturna ten un risco maior ca a diúrna, 
incluso cun menor tráfico. Por outra ban-
da, un de cada cinco usuarios confesan 
que lles dá igual conducir polo día que 
pola noite. Aínda que o condutor consi-
dera que non afecta, o feito é que pola 
noite, cos cambios de ciclo de sono, o 
cansazo acumulado durante a activi-
dade diúrna ou a falta de iluminación 
(que provoca un aumento da concen-
tración), incrementan os niveis de fatiga 
e somnolencia.

 Xunto á preferencia de condu-
ción diúrna ou nocturna, o estudo tamén 
quixo coñecer a opinión dos conduto-
res sobre o cambio horario. Ao 55% dos 
usuarios “Dálles igual” conducir cun ho-
rario de verán ou de inverno, fronte a 
un 42% dos condutores que prefiren o 
horario de verán. Un baixo 3% prefire o 
horario de inverno. Aínda que a maior 
porcentaxe é a de condutores que non 
mostran preferencias entre un ou outro 
horario, a balanza decántase por unha 
condución con maior tempo de luz.

fatiGa, SomNoleNcia e 
lumiNoSidade
Pola noite, e sobre todo duran-

te os meses con menor luminosidade, 

os accidentes son máis graves. Por iso 
débense ter en conta algúns elemen-
tos que poden facer medrar o risco de 
sufrir un accidente. Levar o vehículo en 
perfecto estado, coas luces ben regu-
ladas e as escobillas dos limpaparabri-
sas en óptimas condicións mellorará 
os niveis de seguridade. Descansar, 
non tomar bebidas alcohólicas e res-
pectar as normas serán tres cousas 
fundamentais.

As condicións meteorolóxicas ad-
versas, como a néboa, a chuvia, a neve 
ou as luces do amencer e do lusco-
fusco, súmanse a unha menor lumi-
nosidade co cambio de hora, facendo 
máis difícil a condución, xa que dis-
poñemos dunha menor cantidade de 
información pola falta de luz. Este fei-
to obriga a manter un maior nivel de 
atención, o que provoca un maior ni-
vel de fatiga.

Unha mala ventilación ou unha tem-
peratura elevada no interior do vehículo 
empeoran a comodidade para conducir. 
Hai que renovar o aire, evitar a sequida-
de no habitáculo, e diminuír os niveis de 
monóxido de carbono que poden entrar 
nos condutos de ventilación, a través de 
filtracións.

Unha falta de información por unha 
iluminación deficiente. Pola noite vese 
menos, pérdese a profundidade de vi-
sión e necesítase un maior nivel de aten-
ción, o que nos provoca un aumento da 
fatiga. Ademais, o noso corpo “coñece” 
as horas de descanso, o que afectará á 
nosa capacidade física.

Hidratación. Pola noite tamén sufri-
mos deshidratación, e necesitamos re-
poñer líquidos para evitala. Precisamos 
repoñer líquidos para evitar a deshidra-
tación provocada polo ambiente seco 
do interior do coche e que á vez nos pro-
porcione glicosa para manter unha óp-
tima actividade cerebral.

Conducir de noite require unha maior atención

A fatiga e o sono, dous inimigos dos condutores
durmir menos de seis horas triplica o risco de sufrir accidentes na estrada
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“Stop distraccións” 
para as saídas 

de verán
Un ano máis coa chega-

da do verán e as vacacións, os 
desprazamentos en automó-
bil multiplican a cifra de acci-
dentes. É por iso que o Real 
Automóbil Club de España 
(RACE), en colaboración con 
BP e CASTROL, lanzan na ope-
ración saída de agosto a cam-
paña “STOP DISTRACCIÓNS”, 
que ten por obxecto difundir 
mensaxes de prevención que 
eviten durante as viaxes deste 
verán as cinco 

distraccións máis presentes 
na condución: utilizar o móbil, 
as preocupacións persoais e a 
tensión, manipular elementos 
apartando as mans do volan-
te, afastar a vista da estrada, 
e atender as necesidades dos 
nenos mentres se conduce. A  
primeira causa de sinistralida-
de en España é a distracción do 
condutor, xa que o feito mes-
mo de conducir é unha tarefa 
complexa que require un alto 
nivel de atención. O tipo de ac-
cidente máis relacionado coas 
distraccións son as saídas de 
vía, seguido do choque por al-
cance e do atropelo. Respecto 
da accidentalidade no tráfico 
durante o verán, xunto a xullo, 
o mes de agosto é o de maior 
sinistralidade do ano, con arre-
dor dunhas 200 persoas que 
falecen e 1.000 que resultan 
feridas graves, en preto dos 
40 millóns de desprazamentos 

que se producen cada mes de 
agosto. Por este motivo RACE, 
BP e CASTROL presentaban 
o pasado maio o “Barómetro 
de distraccións” -incluído 
dentro da campaña “Stop 
Distraccións”- cuxo obxectivo é 
concienciar de cara aos despra-
zamentos de verán. Emporiso, 
esta proposta daba comezo en 
675 estacións de servizo BP o 
30 de xullo, mediante unha 
serie de materiais en distintos 
formatos para ser entregados 
aos automobilistas cando pa-
ren a descansar nas estacións 
de servizo.

As cinco mensaxes nas que 
se centrará a campaña son: pla-
nifica e prepara todo o que poi-
dan necesitar os nenos antes 
do desprazamento; deixa fóra 
do vehículo a tensión e as pre-
ocupacións persoais; mantén 
sempre as dúas mans ao vo-
lante (esquécete do móbil) e 
nunca afastes o ollar do tráfico 
e da estrada.

coNSelloS

Se non está acostumado, evite conducir de noite. O seu corpo reco-
ñece as horas habituais de descanso e pode sufrir somnolencia ao 
volante. Adiante ou atrase a hora de saída para evitar os ciclos de 
sono.
Ante calquera síntoma de somnolencia, pare a descansar ou incluso 
a durmir no camiño. O tempo e cartos investidos sempre estarán 
xustificados ante a posibilidade de padecer un accidente por fatiga 
ou somnolencia.
Pola noite ou con meteoroloxía adversa, prevea con máis antelación 
as posibles situacións de risco (retencións, pasos de peóns...) debido 
á falta de visibilidade e aumente a distancia de seguridade.
Se vai saír de viaxe, descanse toda a noite. Está demostrado que dur-
mir menos de seis horas triplica o risco de sufrir accidentes na 
estrada.
Evite saír de viaxe nada máis terminar de traballar. Incluso se termi-
na pronto, sempre estará canso cando comece a súa viaxe e, con 
moita probabilidade, na parte final da viaxe conducirá cando 
anoiteza.
Lembre que a noite provoca un aumento de fatiga, o que pode pro-
vocar unha diminución do campo de visión, alongar os tempos de 
reacción, dificultar a coordinación psicomotriz e a capacidade 
muscular.
Pola noite, descanse cada hora e media ao volante ou ao menor sín-
toma de cansazo, xa que manter unha atención constante durante 
un tempo prolongado, e con pouca iluminación, produce fatiga.
Cada parada debe durar entre 15 e 30 minutos; baixe do automóbil 
e realice exercicios de estiramento de articulacións (pescozo, pés, 
pernas e brazos) e de costas. Aproveite para xantar algo lixeiro e be-
ber un refresco.
A calefacción do coche provoca síntomas asociados á deshidrata-
ción do organismo (sede, sensación de sequidade na gorxa, fatiga...) 
que poden afectar á condución.
Evite comidas ou ceas copiosas antes e durante os desprazamentos. 
Unha fácil dixestión axudará a manter a atención e a reaccionar con 
rapidez.
O consumo de bebidas alcohólicas, de calquera tipo e cantidade, 
ten efectos prexudiciais sobre a condución.
Se toma medicamentos, teña en conta que poden provocar somno-
lencia, e algúns poden ter efectos directos sobre a visión ou a coor-
dinación. Consulte co seu médico antes de emprender unha viaxe.
Manteña alta a garda nos desprazamentos curtos. O desfalecemen-
to por cansazo ou sono pode chegar incluso en traxectos de pouco 
percorrido.
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■ XurXO SOBrInO | TexTo e FoTos

Sprint Motor: Na for-
mación actual que se im-
parte nas autoescolas a 
seguridade viaria podemos 
dicir que está ben contem-
plada tanto nos temarios 
como nos exercicios prác-
ticos, ou pódense mellorar 
cousas?

Fernando Castro: Teño 
que comezar esta entrevis-
ta dunha forma contun-
dente. É vergonzoso que 
os responsables políticos 
dos últimos gobernos per-
mitan os cursos denomi-
nados “Exprés” do teórico, 
eses que anuncian que che 
preparan o exame da teoría 
nunhas poucas horas. Isto é 
negativo para a segurida-
de viaria, porque de aí saen 
uns condutores cunha for-
mación deficiente.

A preparación teóri-
ca é fundamental; alguén 
ten que explicar claramen-
te o Regulamento Xeral de 

Circulación. Hoxe hai uns programas informáticos es-
pectaculares para “aprobar” o exame teórico, apoiados 
en que o perfil desta proba é tirando a baixo. Unha per-
soa medianamente formada pode aprobalo sen moita 
dificultade. Isto non implica que ese condutor saia á vía 
pública ben preparado. Este é un tema que preocupa a 
moitos profesores de autoescolas e creo que é impor-
tante facer unha reflexión social para que os novos con-
dutores saian o mellor aprendidos posible cando deixen 
o centro de formación.

S.M.: Para ser profesor de autoescola requírese unha 
vocación profesional ou simplemente é unha forma máis 
de gañar a vida.

F.C.: Sen dúbida ten que ser fundamental-
mente vocacional. Entendo tamén que é unha 
forma de gañar a vida. Eu persoalmente creo 
que a maioría dos meus colegas teñen vo-
cación e que son conscientes da importan-
cia das clases no futuro dos seus alumnos.

S.M.: Que sentes cando aproba un 
dos teus pupilos?

F.C.: Unha gran satisfacción. Un sen-
timento de ledicia. Eu enfádome moito 
cando algún dos meus alumnos suspen-
de. A min me fastídiame se un alumno 
meu vai a un exame e comete seis fallos 
de teoría, porque eu pártome o peito con 
el persoalmente. Quero que o que se pre-
sente estea plenamente preparado. Non per-
mito que se vaia facer o ridículo.

“Parece que, cando aproba o futuro condutor, o mérito 
é do alumno e, cando suspende, a culpa é do profesor”

Había algún tempo que queriamos 
falar sobre a docencia actual nas 
autoescolas, a situación destas e 

outros temas. decidimos poñernos 
en contacto con Fernando Castro, 

director da Autoescola Arca, e 
acertamos. dende o primeiro 
momento puidemos observar 

un mestre da seguridade viaria. 
Con apaixonamento falou 
dende o principio de todos 
os temas relacionados cos 

condutores noveis e o seu futuro. 
Probablemente necesitariamos 
máis tempo para tratar un tema 
tan interesante e que, segundo 

se pode extraer desta entrevista, 
require unha reflexión profunda, 

para mellorar o ensino dos futuros 
condutores e de todos nós. un 
repasiño de cando en vez ao 

regulamento Xeral de Circulación 
ou unha actualización non estaría 

de máis.

Fernando Castro, director da Autoescola Arca

“Os cursos denominados “Exprés” do teórico para min son un erro”

22 Sprint Motor >> Entrevista



F.C.: Antes collías unha revista especializada do sec-
tor e había un montón de demandas de profesores... 
Agora tráenche currículos todas as semanas ofrecéndose 
para traballar. O persoal das autoescolas nestes últimos 
anos quedou reducido á metade. Mención á parte son 
as autoescolas que tiveron que pechar.

S.M.: Como se fai un profesor de autoescola?
F.C.: Non é fácil ser profesor de autoescola. Aquí a 

normativa e os exames están cambiando constante-
mente. Houbo un momento no que o Ministerio do 
Interior quixo integrar estes profesionais na Formación 
Profesional. Na actualidade esta institución convoca uns 
exames e uns cursos, para os que aproben unha prese-
lección, cada dous anos aproximadamente. En esencia 
son nove materias e tres exames bastante duros. Isto 
está variando continuamente.

S.M.: O uso dos cuadriciclos é moi criticado. É xus-
ta esta crítica?

F.C.: Non. O primeiro porque na actualidade nece-
sitan un permiso, o AM, que consta dun exame teórico 
e outro práctico. O “sen carné” non existe, o que pasa é 
que está tan estendido que a xente pensa que aínda se 
pode conducir sen el.

Quero romper unha lanza en favor destes conduto-
res porque se lles botou unha mala fama inmerecida. Por 
suposto, hai de todo, pero non se lles pode atribuír a es-
tes condutores todos os males da circulación, como ten 
feito algún medio de comunicación. É inxusto.

S.M.: Cantas clases tanto de teoría como de prácti-
ca recomendarías?

F.C.: Pregunta moi complicada. Aquí o tema eco-
nómico ten unha incidencia clara, non nos podemos 
enganar. De todos os xeitos, necesítanse moitas clases 
prácticas para saír con todas as garantías o día de mañá 
sós á vía pública. Hai que romper o mito de que o con-
dutor se fai “logo” coa experiencia do día a día. Con 25 
ou 30 clases prácticas podes aprobar o exame, pero o 
máis probable é que non esteas totalmente preparado 
para circular só.

Hai un problema tremendo de “observación” nas es-
tradas. O alumno “observa”, mentres está na autoescola 
e vai tutelado por un profesor. Unha vez que aproba, xa 
non ten o monitor que o está vixiando e corrixindo. Ese 
condutor non vai ter a mesma atención.

S.M.: Que opinas da condución de menores acom-
pañada por un tutor cualificado, como ocorre nalgúns 
países?

F.C.: Eu valoro positivamente a condución acompa-
ñada. É fundamental que esa persoa que tutela o futuro 
condutor estea ben formada e sexa responsable, senón 
sería un despropósito. En Francia este sistema está dan-
do resultados positivos.

S.M.: Para rematar esta entrevista, unha pregunta 
obrigada. Canto custa obter o carné de conducir de co-
che na actualidade?

F.C.: Se che vai ben todo, que sería aprobando á 
primeira e cun número de prácticas entre 25 e 30 fa-
lariamos dun prezo estimado medio duns 600/700 
euros.

Por outra banda, os que botan catro ou cinco meses 
preparándose, malo. Odio que suspenda un alumno. Iso 
implica unha parte de culpa por parte do sistema de pre-
paración e do profesor; ademais, é unha mala publicida-
de. Por iso na Autoescola Arca dedicámonos a fondo á 
preparación dos nosos alumnos, cunha porcentaxe de 
éxitos abrumadora.

Nós queremos que o alumno se prepare rápido e 
ben. Unicamente os presentamos cando están correc-
tamente preparados. Non pretendemos renovacións 
absurdas. Un alumno de éxito significa no tempo cin-
co novos.

S.M.: Son agradecidos os alumnos?
F.C.: Desgrazadamente parece que, cando aproba 

o futuro condutor, o mérito é do alumno e, cando sus-
pende, a culpa é do profesor. Afortunadamente hai xen-
te moi agradecida, sobre todo a xente maior. De feito, a 
min acábame de agasallar estes días con 24 troitas do 
Tambre un pupilo por aprobar a teoría. Son xestos que 
te animan a continuar con máis forza no mundo da do-
cencia viaria. A min fanme sentir orgulloso.

S.M.: Como inciden as novas tecnoloxías no ámbito 
da docencia nunha autoescola como a vosa?

F.C.: No ensino da teoría moito, no da práctica segue 
sendo fundamental a realidade. Os simuladores virtuais 
son máis ben unha cuestión de marketing. Un alumno 
non ten a mesma sensación, nin o mesmo ánimo, senta-
do ao volante dun coche nunha estrada real que fronte a 
un monitor. Hai que acelerar e frear nunha situación real 
e ver claramente que levamos unha máquina que mal 
utilizada pode ser moi perigosa. Sentados nunha cadei-
ra dunha aula da autoescola cun volante e un monitor 
non se ten a sensación, por exemplo, de que podemos 
atropelar un peón. A realidade, neste caso, segue sendo 
necesaria para prepararse ben.

S.M.: Ter o carné de conducir na actualidade pode-
mos consideralo unha necesidade ou un luxo?

F.C.: Rotundamente é unha necesidade... e en Galicia 
máis. Todos necesitamos desprazarnos por un motivo 
ou outro e na nosa Autonomía todo está moi disperso 
e o transporte público non é dos mellores, co cal moitas 
veces temos que facer os desprazamentos polos nosos 
medios. Ademais, o carné ás veces é imprescindible para 
optar a un posto de traballo.

S.M.: Hai un modelo ou tipo de automóbil favorito 
entre os alumnos?

F.C.: Hai un grupo reducido de rapaces que manifes-
tan abertamente que lles gustaría que tivésemos 

coches “guapos”, como por exemplo un 
Audi, pero son minoría. Ao final todos 

se adaptan ao que hai e son prácti-
cos; queren aprender e aprobar, 

que é do que se trata.
S.M.: Que cambiou no 
mundo das autoesco-

las dende que ti 
empezaches a 

traballar nel?

o “sen carné” 
non existe, o que 

pasa é que está 
tan estendido que a 

xente pensa que aínda se 
pode conducir sen el
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■ SOnIA PenA | TexTo     ■ SPrInT mOTOr | FoTos

orixes
O que case ninguén sabe é 

que para facerse cun Seat 600, 
nos primeiros anos da súa cons-
trución, había que apuntarse 
nunha listaxe de espera que 
podía durar anos, iso se non se 
dispuña dalgún coñecido no 
goberno ou na fábrica, xa que 
o 600 era o único coche “perfec-
to” que os seus usuarios podían 
conseguir. Aínda que era unha 
réplica exacta do fabricado por 
Fiat, moitos especialistas consi-
deraban que o Seat era máis re-
sistente que o italiano. En 1958 
modificáronselle os mandos 
dos intermitentes e luces, ta-
pizado e faros dianteiros, nese 
mesmo ano tamén saía a ver-
sión convertible. En posterio-
res modificacións pasouse do 
motor de 633 cm3 a 767 cm3 e 
cambiouse a apertura da porta 
para que abrise cara adiante, xa 

que ata entón abríase cara atrás 
e se non estaba ben pechada, 
ao circular, o mesmo aire ou 
unha curva podíana abrir co ris-
co que comportaba, pois os cin-
tos de seguridade aínda non se 
popularizaran. Xa en 1961 mo-
dificáronse a árbore de levas, o 
carburador, o retrovisor e incor-
porouse un termómetro para 
indicar a temperatura da auga. 
Iso último foi necesario pola fa-
cilidade en que se quentaban 
os motores deste coche, que á 
falta da ventilación pola situa-
ción traseira do motor había de 
engadir a sobrecarga e o abu-
so do acelerador, por este mo-
tivo moitos circulaban coa tapa 
aberta coa axuda de madeiras 
ou calquera outro dispositivo. 
Malia o tempo transcorrido, 
aínda se ven moitas unidades 
en funcionamento e o 600 xa se 
converteu nun clásico cotizado 

polos amantes do automobilis-
mo, en parte por mor do eloxio 
dos seus usuarios e dos soció-
logos, pois non hai que esque-
cer que este coche marcou toda 
unha época.

o primeiro modelo
O Seat 600 era unha re-

produción exacta do Fiat 600 
deseñado por Dante Giacosa. 
Tratábase dun automóbil moi 
sinxelo que apenas superaba 
os 3 metros e que pesaba arre-
dor de 600 kg, aínda que este 
reducido tamaño non lle impe-
diu converterse no coche fami-
liar por excelencia da época. A 
carrozaría autoportante de cha-
pa prensada era de liñas suaves 
e cunha excelente aerodinámi-
ca. O motor estaba situado tras 
o eixo traseiro e montaba unha 
culata de aluminio cuxas vál-
vulas eran activadas por unha 

o Seat 600
O coche máis popular fabricado en España

motor, sencillo e situado atrás No frontal ía o depósito de gasolina, a roda de re-
posto, o gato e o sitio que quedaba era o ¡maleteiro!

›› Viaxar no tempo é po-
síbel, e en Sprint Motor 
sabémolo moi ben pois 
en cadanseu número 
realizamos a nosa par-
ticular odisea servín-
donos do Retro-Visor 
para ollar cara o pasa-
do e traer ao presente 
destas páxinas a histo-
ria de vehículos impo-
síbeis de esquecer (nós 
porfiamos niso, en que 
non caian no esquece-
mento). Desta volta, 
montámonos no pe-
queno por antonoma-
sia, subímonos ao Seat 
600 para falarmos del 
e do que ocasionou a 
súa chegada.

›› En 1950 a necesida-
de de motorizar ao 
país impulsa ao esta-
do á creación de Seat 
(Sociedade Española 
de Automóbiles de 
Turismo), co nace-
mento desta com-
pañía aceléranse as 
conversas coa empre-
sa italiana Fiat para a 
instalación en España 
dunha fabrica de auto-
móbiles baixo licenza. 
En novembro de 1953 
sae o primeiro auto-
móbil da fábrica si-
tuada na Zona Franca 
de Barcelona, un SEAT 
1400 A. Xa en 1957 
nace o 600, que esta-
ría en produción du-
rante 17 anos.
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árbore de levas accionada por 
cadea. O 600 estaba alimenta-
do por un carburador Bressel 
Weber monocorpo 26 IC. O 
cambio, de 4 relacións (coa 
primeira sen sincronizar nas 
primeiras versións), formaba 
un único conxunto co diferen-
cial, do que saían os palieres 
transmitindo directamente a 
tracción ás rodas traseiras.

En xuño de 1957 apare-
ceu a primeira versión do Seat 
600 (posteriormente denomi-
nada 600 N para diferencia-
la dos demais). Montaba un 
motor de 633 centímetros cú-
bicos que rendía 21,5 caba-
los a 4.600 rpm (24 cv desde 
1961) e anunciaba 95 km/h. 
Exteriormente caracterizába-
se polos seus intermitentes 
sobre as aletas dianteiras e os 
seus parachoques de sección 
chaira. No interior non había 
sitio para ningún luxo, o cadro 
de mandos era de ferro sen 
adobío algún e o prendido e 
o starter atopábanse no chan, 
entre os asentos dianteiros. O 
depósito de gasolina ocupaba 
a metade do espazo dispoñí-
bel no portaequipaxes situado 
baixo o capó dianteiro.

o 600 d
O 600 N foi substituído 

polo 600 D en setembro de 
1963. A cilindrada foi aumen-
tada até os 767 cc e a poten-
cia medrou até os 25 cv ás 
4.800 rpm. O circuíto de refri-
xeración pasou a ser pecha-
do con vaso de expansión. 
A velocidade máxima anun-
ciada superaba xa a barrei-
ra psicolóxica dos 100 km/h 
e situábase en 110 km/h. As 
modificacións exteriores in-
cluíron un adobío lateral que 
comezaba na aleta cunha pe-
quena luz intermitente. Os 
intermitentes abandonaban 
a súa posición orixinal para 

situarse baixo os faros dian-
teiros (agora con viseira) e os 
parachoques deixaron de ter 
sección chaira. Interiormente 
o prendido situouse no cen-
tro do cadro de mandos e os 
mandos de luces, intermiten-
tes e starter á esquerda do 
volante.

a terceira versión do 600
O terceiro modelo que 

Seat creou para o 600 foi o 600 
E, que naceu en febreiro de 
1970. Neste caso non houbo 
modificacións na mecánica, 
tratándose só dunha revisión 
estética. A mellora máis salien-
tábel foi a realizada nas portas, 
agora abisagradas pola parte 
dianteira, de xeito que se facía 
máis doado o acceso ás prazas 
traseiras. Tamén cambiaron o 
adobío frontal e os faros, tan-
to dianteiros como traseiros, 
volvéndose máis avultados. 
Amais incorporouse un de-
flector triangular no portelo 
dianteiro. O prendido foi reco-
locado na columna de direc-
ción, con sistema antirroubo 
incorporado.

o 600 l
En 1972 apareceu o 600 L, 

unha versión máis luxosa en-
camiñada a completar a gama. 
O motor foi potenciado até os 
28 cv. Os interiores eran máis 
luxosos (estaban forrados en 
negro) e o contaquilómetros 
estaba graduado até os 140 
km/h. Tamén apareceron uns 
aireadores situados na parte 
posterior, tras as xanelas trasei-
ras. No verán de 1973, tras 17 
anos de vida e 800.000 exem-
plares vendidos, o 600 pón 
fin á súa produción. Ademais 
do 600 común existiron ta-
mén outras versións, como o 
convertíbel, a Formichetta e 
Minivan (furgonetas baseadas 
no 600 fabricadas por SIATA), 

o Seat Costa (moi semellante 
á Formichetta pero fabrica-
do por Carrozarías Costa), o 
800 (un 600 alongado 18 cm 
e dotado de 4 portas fabrica-
do por Carrozarías Costa), e o 
600 Multipla, un monovolume 
de seis prazas fabricado unica-
mente por Fiat. 

curiosidades
Cando deixou de fabricar-

se, aínda circulaban 300.000 
seiscentos polas estradas es-
pañolas. Houbo quen foi de 
Torrelavega a Moscova, ida e 
volta sen avarías; até o Líbano 
atravesando Iugoslavia e 
Turquía, e mesmo se fala dun 

600 que chegou a Katmandú. 
En 1972 seis estudantes madri-
leños cruzaron África de nor-
te a sur cos seus tres 600, sen 
case cambios nin grandes mo-
dificacións, totalizando 30.000 
km por desertos, selvas... du-
rante catro meses. A definición 
máis barroca do 600 deuna o 
xornalista Tico Medina, que o 
considerou como un “signo de 
manumisión social e de goce 
de liberdade para non ser pri-
sioneiro nuns confíns reduci-
dos”. O epitafio máis sarcástico 
asinouno o humorista Máximo 
no diario Pueblo: “Aquí xace o 
Seiscentos, vítima dos mil dó-
lares per cápita de renda”.

c/ Gómez ulla
santiago de Compostela
tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070

O 600, que só media 3,21 metros e pesaba uns 600 kg, era un ve-
hículo con motorización de 633 centímetros cúbicos e cunha po-
tencia de 21,5 cv a 4.500 rpm, e unha velocidade máxima de 95 
km/h que funcionaba con gasolina normal de 72 octanos e só tiña 
3 fusís de 8 amperios. Nos seus primeiros tempos (1957), o seiscen-
tos non era un coche “popular” era un luxo ao alcance duns poucos. 
Adxudicábase tras agardar meses e mesmo anos e había que an-
ticipar a cantidade de 70.000 pesetas (421 euros). Para facérmonos 
unha idea, mercar un 600 na actualidade suporía uns 12.020 eu-
ros, por tanto ía dirixido á clase media-alta daquel intre, un sector 
que non chegaba ao luxoso Seat 1400, pero ao que se lle quedaba 
pequeno o Biscuter, o PTV, o Isetta ou a Vespa. Cando se deixou de 
fabricar no ano 1973 (logo de 16 anos de vida), saíran da cadea de 
produción un total de 783.745 unidades e chegara a converterse 
no vehículo utilitario máis popular construído en España.

o seu interior era a máxima expresión da austeridade
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Calendario  
de  probas SETEMBRO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

30 de agosto-1 de setembro Campionato de Superbikes de Alemaña Superbikes Circuíto de Nürburgring Alemaña

30 de agosto-1 de setembro Gran Premio (G.P.) de Gran Bretaña Mundial de Motos Circuíto de Silverstone Gran Bretaña

31 de agosto-1 de setembro Cto. Terra de Pla d'Urgell Terra Pla d'Urgell Lleida España

31 de agosto-1 de setembro Mundial de Trial Outdoor de Francia Trial Outdoor Isola Francia

1 de setembro Copa de España de MiniVelocidade de Albaida Velocidade Albaida Valencia España

1 de setembro Cto. Galego de Velocidade de Braga Velocidade Braga Portugal

1 de setembro Cto. Galego de Trial Trial Aldán, Cangas Pontevedra España

6, 7 e 8 de setembro Cto. Galego de Turismos de Sanxenxo Turismos Sanxenxo Pontevedra España

7 de setembro Copa Galega de Trial Infantil Mondoñedo Trial Infantil Mondoñedo Lugo España

7-8 de setembro Trial das Nacións Fem./ Masc. de La Châtre Trial La Châtre Francia

7-8 de setembro Rali de San Froilán Ralis Lugo Lugo España

8 de setembro G.P. Italia de Fórmula 1 Fórmula 1 (F1) Autódromo de Monza Italia

8 de setembro Cto. De España de Raid de Masia Pelarda Raid Masia Pelarda Teruel España

8 de setembro Cto. España Vel. (CEV) Repsol de Albacete Velocidade Circuíto de Albacete II Albacete España

13-14 setembro Rali Príncipe de Asturies Asfalto Oviedo Asturies España

13-15 setembro G.P. San Mariño Mundial de Motos Circuíto de Misano San Mariño

14-15 de setembro Copa de España de Vel./ Vel. Clásicas Velocidade/ Vel. Clásicas Circuíto da C. Valenciana Valencia España

14-15 de setembro Cto. Circuíto Fórmula 3/ GT Open de Spa Circuítos Circuíto de Spa Bélxica

14-15 de setembro Cto. Circuíto Clio/ GT/ Resist. do Jarama Circuítos Circuíto do Jarama Madrid España

14-15 de setembro Autocross de Viduedo Autocross Circuíto Choqueiro, Cea Ourense España

14-15 de setembro Cto. Karting Internacional de Recas Karting Recas Toledo España

15 de setembro Cto. España de Enduro Enduro Puig- Reig Barcelona España

15 de setembro Slalom de Touro Slalom Touro A Coruña España

20-21 de setembro Cto. Histórico de Galicia Históricos Melide A Coruña España

21 de setembro Copa de España de Trial Clásicas de Tibi Trial Clásicas Tibi Alicante España

21 de setembro Cto. Trial de Mondariz (4x4) Todoterreo Mondariz Pontevedra España

21-22 de setembro Subida a Escusa-Poio Montaña Monte da Escusa, Poio Pontevedra España

21-22 de setembro Cto. Autocross de Miranda Autocross Miranda de Ebro Burgos España

21-22 de setembro Cto. Todoterreo de Burgos Todoterreo Burgos Burgos España

21-22 de setembro Cto. Montaña de Liébana Montaña Liébana Cantabria España

21-22 de setembro Cto. Karting da Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

22 de setembro
Cto. España Velocidade (CEV) Repsol de 

Navarra
Velocidade Circuíto de Navarra España

22 de setembro G.P. Singapur de Fórmula 1 Fórmula 1 (F1) Circuíto de Singapur Singapur

22 de setembro Cto. España Motocross de Molina de Segura Motocross Molina de Segura Murcia España

27-28 de setembro Rali Vila de Llanes Asfalto Llanes Asturies España

27-29 de setembro Cto. Superbikes de EE.UU. Superbikes Circuíto de Laguna Seca EE.UU.

27-29 de setembro Cto. Mundo de Vel. MotoGP de Aragón Velocidade MotoGP Circuíto Motorland Aragón Teruel España

28-29 de setembro Rali Comarca do Deza 2ª Categoría e outros Comarca do Deza Pontevedra España

29 de setembro Motocross das Nacións de Teutschenthal Motocross Teutschenthal Alemaña

29 de setembro Cto. España de Trial de Baiona Trial Baiona Pontevedra España
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o lexus lF-CC na súa versión máis 
racing competirá nos circuítos

O equipo Lexus Racing 
desvelou este mes en 
Xapón un novo e espec-
tacular vehículo de com-
petición baseado no 

Lexus LF-CC. Dito vehículo 
de altas prestacións compe-
tirá no Campionato Súper 
GT Series, dentro da clase 
G T 500, a partir da tem-

porada que vén. 

Este novo súper deportivo 
reempraza ao Lexus SC 430 
que estivo competindo con 
excelentes resultados ata a 
fecha.

O Lexus LF-CC, do que 
provén o novo coche de ca-

rreiras, é un Cupé-
Concept de 

dúas por-
tas que 

d e -

butou con éxito no pasado 
Salón de París e que expresa 
a futura liña e imaxe depor-
tiva de Lexus, unha imaxe 
moi enfocada ao deseño e 
ás altas prestacións.

Os primeiros test se ce-
lebrarán intensivamente a 
partir deste mes no circuíto 
xaponés de Suzuka.

■ eSCuderÍA COmPOSTelA | TexTo

Logo de intensas reunións de 
xunta directiva nas que se analizou 
todo o acontecido na pasada edi-
ción do Rali Botafumeiro así como ta-
mén as subvencións previstas -tanto 
polo Concello de Santiago como da 
Secretaría Xeral para o Deporte- to-
mamos a desagradable e penosa de-
cisión de SUSPENDER toda actividade 
prevista para este ano... e quen sabe se 
para vindeiras edicións.

En consecuencia, a XXV Edición do 
Rali Botafumeiro -previsto para os días 7 
e 8 de novembro- así como o III Máster 
de Campións -previsto para a primeira 
fin de semana de decembro- non se-
rán celebradas.

As causas, por nomear algunhas, 
son a falta de implicación e o desánimo 
que arestora hai na escudaría (en parte 
provocada polos problemas anterior-
mente citados) e por suposto a falta de 
apoio institucional, tanto por parte do 

Concello como por parte da Secretaría 
Xeral para o Deporte, cunhas axudas pí-
rricas ao automobilismo en xeral, pero 
moi particularmente á especialidade 
de ralis. Dicir que este feito fixo que na 
pasada edición do Rali Botafumeiro a 
xunta directiva tivera que pór diñeiro 
dos seus petos para poder facer fron-
te aos diversos gastos propios do rali... 
Iso sen contar que a día de hoxe aínda 
non se cobrou a subvención (lembre-
mos que hai escudarías en Galicia que 
xa fixeron o Rali esta tempada, co que 
teñen pendente de cobro a subvención 
do 2012 e non teñen a certeza de se te-
rán algún tipo de axuda para este ano).

Queremos aproveitar para agrade-
cer ás distintas empresas que ao lon-
go destas 24 edicións axudaron a sacar 
adiante unha proba que cremos era un 
referente en Santiago, e moi especial-
mente agradecer: ao Grupo Brea, a 
Gonzacar, a Renault Caeiro e a Otero 
Caritón, sen os cales non sería posible 
ter chegado ata aquí.

Carta aberta da escudería Compostela
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Tras unha serie de sete 
ralis sobre terra e neve, o 
Rali de Alemaña é a pri-

meira rolda do Campionato do 
Mundo 2013 que se celebrará 
exclusivamente sobre asfalto. 
Competindo para o Citroën Total 
Abu Dhabi World Rally Team, os 
pilotos Mikko Hirvonen/Jarmo 
Lehtinen e Dani Sordo/Carlos do 
Barrio intentarán ampliar o ex-
traordinario palmarés do equipo 
en Alemaña. O DS3 WRC do Abu 
Dhabi Citroën Total WRT estará 
pilotado por Khalid Ao Qassimi 
e Scott Martin.

Dende a primeira proba en 
Monte Carlo, o WRC celebrou-
se en pistas de superficie bran-
da, cunha longa serie de sete 
ralis sobre neve e terra que leva-
ron a competición de Suecia a 
Finlandia, pasando por México, 
Portugal, Arxentina, Grecia e 
Cerdeña. En Alemaña, os World 
Rally Cars volverán á agresiva 
configuración que se usa en as-
falto, máis baixos e con pneu-
máticos Michelin Pilot Sport de 
18 polgadas.

Para Citroën Racing, o Rali 
de Alemaña é unha proba moi 
especial. En 2001, cando o even-
to era só parte do Campionato 
de Europa, o Xsara T4 venceu 
pilotado por Philippe Bugalski 
e Jean-Paul Chiaroni. E dende 
2002, cando o ADAC Rali de 
Alemaña incorporouse ao ca-
lendario WRC, o equipo gozou 
de once vitorias consecutivas.

O ano pasado, na súa pri-
meira saída en competición en 
Alemaña co Citroën DS3 WRC, 
Mikko Hirvonen ofreceu unha 
boa actuación e terminou tercei-
ro. O finlandés espera facelo polo 
menos igual de ben esta tempa-
da: “Fai moito tempo dende a úl-
tima vez que pilotamos sobre 
asfalto, pero as probas déronnos 
a oportunidade de volver a fami-
liarizarnos coas pistas e afinar os 
reflexos. Estou desexando empe-
zar o Rali de Alemaña. Sempre é 
unha proba difícil, pero gústame 
moito, sobre todo cando as es-
tradas están secas. Se consegui-
mos marcar o mesmo ritmo que 
logramos nas probas, creo que 

poderemos loitar por un posto no 
podio. Ese é o obxectivo mínimo.”

O especialista en asfalto Dani 
Sordo regresa á súa superficie 
favorita. Xa terminou tres veces 
no segundo posto en Alemaña. 
“estiven agardando esta serie de 
ralis dende o principio da tem-
pada,” confirmaba o español. “O 
Rali de Alemaña é complicado, 
con moitos tipos de superficie e 
co tempo que adoita ser impre-
decible. Nunca é doado, pero xa 
o fixen ben antes nesta proba. O 
meu obxectivo é a vitoria.”

O Abu Dhabi Citroën Total 
WRT competirá cun terceiro 
coche para Khalid A o-Qassi-
mi e Scott Martin. O piloto dos 
Emiratos sofre unha pequena le-
sión na man esquerda tras un ac-
cidente doméstico: “Será un rali 
difícil para min e esta lesión non 

me vai a axudar. Por sorte, non me 
rompín os dedos, pero aínda así é 
moi doloroso. Faremos algunhas 
probas este domingo e agardo es-
tar recuperado o suficiente para 
facer unha boa carreira. Aínda non 
pilotei o Citroën DS3 WRC sobre 
asfalto, ¡pero estou impaciente 
por poñerme ao volante!”

Os Citroën DS3 WRC entra-
rán en acción o mércores pola 
tarde para o shakedown. O xo-
ves, os pilotos tomarán par-
te na cerimonia de saída en 
Colonia antes de enfrontarse 
aos dous primeiros treitos. O 
venres, sábado e domingo o 
Rali desenvolverase en torno a 
Tréver, cunha ruta que incorpo-
ra pistas a través dos viñedos do 
Mosella e dúas pasadas pola len-
daria especial de 41,08km Area 
Panzerplatte.

Audi reafirma o seu liderazgo en nürburgring
A sétima carreira DTM 
da tempada celebrada 
en Nürburgring per-

mitiu ao piloto do Audi Sport 
Mike Rockenfeller aumentar a 
súa vantaxe na xeral, ao finalizar 
en 4ª posición. O seu compañei-
ro Miguel Molina terminou 8º.

A carreira tivo lugar nunhas 
condicións climatolóxicas difí-
ciles, cos pilotos tomando a saí-
da con pneumáticos de seco á 
vez que empezaba a chover, e 
unha pista que se secou cara 
ao final da carreira. Nestas 
condicións Rockenfeller viu-
se obrigado a facer un trompo 

na primeira curva para evitar a 
outro piloto, quedando último, 
polo que o seu equipo tomou 
unha decisión arriscada: facer-
lle entrar en boxes para poñer 

pneumáticos de chuvia antes 
do permitido e pasar a unha 
táctica de tres paradas.

A decisión resultou moi acer-
tada xa que “Rocky” puido correr 

con pista libre dende o princi-
pio e así recuperar tempo e po-
sicións. Nin Spengler nin Paffett 
puntuaron, polo cal agora o pi-
loto de Audi dispón dunha van-
taxe de 35 puntos sobre o 2º 
clasificado, Vietoris (Mercedes).

Miguel Molina, cando es-
taba resistindo os ataques de 
Vietoris, sufriu unha saída de 
pista que lle fixo caer á 12ª po-
sición. Dende alí Miguel pasou 
ao ataque e remontou catro 
postos, chegando finalmen-
te en oitavo lugar e marcando 
os seus primeiros puntos da 
tempada.

o WRC volve ao asfalto
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co circuíto de arteixo atei-
gado de afeccionados, como 
non podía ser doutra forma, 
e cunha calor típica deste 
verán celebrouse a proba 
correspondente puntua-
ble para o campionato de 
españa. temos que dicir que 
a localidade coruñesa segue 
a ser un excelente referente 
do autocrós a nivel nacional.

■ AnTÓn PereIrA | TexTo

■ SPrInT mOTOr | FoTos

Aínda que nesta oca-
sión non se puido conseguir 
ningunha vitoria, os pilotos 
do equipo Yacar Racing ob-
tiveron varios podios nas 
dúas categorías nas que 
participaban, tanto CarCrós 
como División 1 que englo-
ba aos Turismos Prototipo. 
Así Maikel Vilariño e Pepe 
López terminaban segundo 
e terceiro respectivamen-
te en CarCrós mentres Juan 
Vilariño clasificábase terceiro 
en División 1.

Só tres pilotos do equi-
po Yacar Racing dos oito que 
participaban en CarCrós con-
seguían acceder á final, pero 
cun sensacional balance pois 

Maikel Vilariño, que gañaba 
previamente as dúas clasifi-
catorias, terminaba segundo 
tras presionar durante toda a 
carreira ao gañador, o balear 
Juanjo Moll. Pola súa banda o 
madrileño Pepe López realiza-
ba a súa mellor actuación nun-
ha proba do nacional, xa que 
tras efectuar unha gran saída 
conseguía finalizar terceiro, lo-
grando así o seu primeiro po-
dio no Campionato de España. 
Javier Ramilo terminaba sexto 
tras haberse clasificado den-
de a repesca ao ser terceiro na 
Final B.

A punto estivo de pasar 
Iván Piña dende a citada Final 
B, quedando na cuarta praza 
mentres Juan Vilariño e Óscar 
Añón xa non podían superar 
esta repesca. Juan accedera 
á mesma dende a Final C na 
que se quedaba Óscar Roca. 
Non pasaban das clasificato-
rias Marcelo Conchado, con 
algúns problemas ao romper 
unha mangueta, Álex Barca 
nin Álvaro Muñiz, este tras pa-
decer un accidente na xornada 
do sábado que requiría aten-
ción médica ao romper unha 
costela, o que lle impediu par-
ticipar o segundo día.

Na División 1 a desilusión 
chegaba por parte de Perfecto 
Calviño, que perde así algun-
has opcións de ser campión 
de Turismos, ao romper o ca-
ble do acelerador do seu Ford 
Festa Proto cando lideraba 
comodamente a final, tras 
dominar tamén as dúas cla-
sificatorias que lle tocaban. 
Mentres tanto, Juan Vilariño 
situábase terceiro na final 
desta categoría co Peugeot 
205 Proto, tendo tamén que 
abandonar Óscar Añón ao 
detectar unha avaría nun dos 
dous motores que leva o seu 
Citroën DS3 Proto. Non pui-
do participar finalmente Edu 

Mosquera ao non estar listo o 
novo Citroën DS3 Proto que 
durante os días previos se esti-
vo montando en Yacar Racing.

Campionato de España

Dobre podio para os pilotos do equipo Yacar Racing
Autocrós de Arteixo

Podio de carcrós

Juan vilariño

maikel vilariño

Pepe lópez

CLASIFICACIÓN DA PROBA
Pto. Piloto Vehículo

División CarCrós
1 IAGO CAAMAÑO FIGUEIRA SPEED CAR XTREM
2 LUÍS F. EGUIGUREN RUIZ-BRAVO SEMOG
3 JUAN MANUEL VILARIÑO PENA YACARCROSS

División IIA – Final A
1 GABRIEL SERRANO VARELA PEUGEOT 106
2 DANIEL CASTRO IGLESIAS PEUGEOT 106
3 ÁNGEL PÉREZ SANTOS CITROËN SAXO

División IIA – Final B
1 JAIME PÉREZ FERNÁNDEZ CITROËN SAXO
2 RUBÉN GIL IGLESIAS CITROËN SAXO
3 CRISTIAN ESCRIBANO MULAS CITROËN SAXO
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os coches non paran!
Carreiras e máis carreiras

■ mIGuel CumBrAOS | TexTo  ■ SPrInT mOTOr | FoTos

Dúas en León. As vitorias acadadas polos irmáns Vallejo co seu 
habitual Porsche. Primeiro foi no Ralisprint de Omaña, onde xa 
venceran na edición do 2012. E despois tamén triunfaron no 
Rali do Bierzo, que sufría inspección para o estatal de asfalto, 
carreira na que o copiloto Diego acadaba a nada despreciable 
cita de 300 probas no seu currículo.

Decididos. Parte dos pilotos laureados no nacional de ralis 
que aceptaron o desafío de Suzuki España para participar 
cun Swift en diversas probas de asfalto. Deste xeito Miguel 
Fuster será o encargado en Ferrol, correspondéndolle a apos-
ta a Hevia no Príncipe, a Marc Blázquez en Llanes e a José 
Mari Ponce en Madrid.

Intratable. Así amósase o francés Sébastien Ogier no mun-
dial de ralis. Volveu a gañar este ano, desta volta en terras de 
Finlandia, sendo o primeiro non finés en facelo na mesma 
temporada neste rali e en Suecia. O seu Polo WRC manda con 
man firme na xeral provisional.

Primeiro. Temporada de 
debut no DTM alemán e 
primeiro podio na súa 
carreira deportiva para 
Daniel Juncadella. O ca-
talán foi quen de rematar 
terceiro na reunión cele-
brada no trazado urbán 
de Norisring, onde ven-
ceu o sueco Ekstromm. 
Neste mesmo campiona-
to primeira visita á pista 
de Moscu onde o mellor 
foi Rockenfeller.

Potente. Así será o equi-
po Citroën no Mundial de 
Turismos 2014. De mo-
mento están confirma-
dos dous pilotos, un que 
se achega á especialidade 
e outro que ben a coñece. 
Estamos a falar do raliman 
Sébastien Loeb, que terá 
como compañeiro de co-
res a todo un experimen-
tado pistard como é Yvan 
Muller, este ano liderando 
o campionato baixo as co-
res de Chevrolet. Ámbolos 
dous disporán do modelo 
C-Elysée da firma gala.

Repartidas. Están as vitorias nas subidas que configuran o cam-
pionato de Galicia de Montaña, das cales tres celebráronse neste 
tempo estival. Na ourensá Bola-Furriolo triunfo para o CM de César 
Rodríguez, correspondéndolle dita posición en Chantada a Martín 
Villar, que retornaba á competición, e que liderou igualmente en 
Pontevedra.
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A terceira. Tras os ralis Rías Baixas e Ourense, disputados no mes 
de xuño, chega a quenda de Ferrol, que pecha a coñecida terna 
galega. A cita da vila departamental desenvolverase na tarde do 
vindeiro sábado 24 e na mañá do domingo 25, recurrindo a treitos 
coñecidos aínda que con variantes. A principal novidade do sexto 
rali, dun campionato liderado polo canario Luis Monzón, é a recu-
peración da cronometrada de Ferrol, nas aforas da propia cidade.

Competida. Así resultou a selección da segunda edición 
do Volante Deputación de Lugo, disputada no circuíto da 
Pastoriza. O mellor tiña como recompensa correr de for-
ma gratuíta o Rali San Froilán e resultou ser o vilalbés Juan 
López Pernas.

Dakar 2014. Xavi Foj pre-
para xa a súa participa-
ción no Rali Dakar 2014. 
Nas últimas semanas, o 
equipo Cooper Tires esti-
vo adestrando e proban-
do, baixo as máis extremas 
condicións climatolóxicas 
no deserto de Marruecos, 
as evolucións do Toyota 
Land Cruiser 150, equipa-
do co pneumático de se-
rie Cooper DISCOVERER 
S/T Maxx, co que volverá 
a competir no Dakar.

Regreso. Pirelli regresa ao Campionato do Mundo 
de Ralis o vindeiro ano, unha competición na que 
a compañía estivo involucrada dende o seu inicio 
en 1973. Pirelli participou no mundial de ralis entre 
2008 e 2010, cando a empresa era o proveedor úni-
co para todos os equipos.

Nova cita DTM. o equipo Audi 
Sport ao completo chega ple-
tórico á nova cita do DTM no 
circuíto de Nürburgring, espe-
cialmente tras a vitoria con do-
brete na carreira anterior en 
Moscú. Pero se hai un equi-
po para quen ten un especial 
significado a carreira no his-
tórico circuíto alemán, este é 
sen dúbida o Audi Sport Team 
Phoenix. Este equipo ten a súa 
sede en Meuspath, xusto en-
fronte da recta de meta do an-
tigo Nürburgring, o famoso 
“Nordschleife” e apenas a un qui-
lómetro do paddock que ocupa-
rán durante a fin de semana.

Non haberá 25 cumpreanos. Falando do campionato galego de ralis 
malas novas para o santiagués Botafumeiro. A Escudería Compostela 
non levará a cabo ningunha proba este ano por falta de apoios, co cal 
a manga compostelana non poderá, de momento, festexar os seus 25 
anos. Deste xeito quedan dúas citas determinantes, como son San Froilán 
a principios de setembro e Ribeira Sacra un mes despois.
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o NacemeNto de citroëN
logo da I Guerra mundial a fábri-
ca de obuses dirixida por André 
Citroën deixou de ser un negocio 

rendible. en 1919 a factoría era transfor-
mada nunha compañía de automóbiles. 
O seu primeiro modelo foi o Citroën A, 
unha berlina de gama media-alta que se 
converteu no primeiro coche europeo fa-
bricado en serie. A estratexia comercial 
de Citroën baseábase nos seus baixos pre-
zos, o que lle levou a amorear importan-
tes perdas financeiras. A comezos dos 
anos 30, André Citroën tentou salvar o seu 
negocio lanzando un modelo revolucio-
nario de tracción dianteira e carrozaría 
monocasco denominado Taction Avant. 
O custoso desenvolvemento do novo ve-
hículo e o atraso no seu lanzamento 
arruinaron definitivamente a Citroën, da 
que se fixo cargo michelin, o seu principal 
acredor. É entón cando Citroën retoma a 
súa gama prebélica e se centra no desen-
volvemento dun vehículo utilitario ba-
seado no prototipo TPV de 1938. en 1948 
aquel pequeno utilitario -o Citroën 2 
Cabalos- vía a luz no Salón do Automóbil 
de París. Grazas ao seu baixo prezo, este 
pequeno coche foi aceptado decontado 
e converteuse no alicerce da gama 
Citroën. en 1955, Citroën lanza o dS, con-
verténdoo no estandarte do seu poderío 
tecnolóxico. en 1965 adquiriu a Panhard, 
coa idea de aproveitar a experiencia da 
marca en utilitarios bicilíndricos para 

redeseñar a súa gama media (baseada no 
2 cv). Tamén a finais desa mesma década, 
unindo a tecnoloxía do dS a un motor 
maserati, creou o Citroën Sm. O fracaso 
financeiro que supuxo este coche (xunto 
co desmesurado custo de desenvolve-
mento dos seus novos modelos) levaron 
de novo á marca a unha delicada situa-
ción económica, que rematou coa compra 
de Citroën por parte de Peugeot en 1975, 
constituíndose o Grupo PSA (Peugeot-
Citroën), alianza que aínda funciona na 
actualidade.
o citroëN u23, uN autocar

dende finais dos anos 20 e até os 
anos 60, Citroën tamén fabricaba 
autobuses. Chegando a formar 

parte das máis de 150 liñas coas que con-
taba a sociedade de transportes Citroën, 
creada pola marca en 1931. un dos auto-
cares máis senlleiros foi o autocar Citroën 
u23. Carrozado por Besset en 1947, to-
mando como base un Citroën u23, este 
autobús movíase grazas ao motor do 
Traction de 11 cv e tiña capacidade para 
20 pasaxeiros sentados... e 8 de pé!
tractoreS

na Segunda Guerra mundial, 
Citroën desenvolveu o Type J, un 
tractor de 7 cv e catro rodas mo-

trices deseñado no centro de probas da 
Ferté Vidame. Antes do Type J, a marca 
francesa xa producira pequenos tractores 
agrícolas derivados do Type A, o primeiro 
automóbil Citroën fabricado en serie.
uN coche de carreiraS

Algúns anos despois, en 1965, 
maurice emile Pezous, propieta-
rio do concesionario de Citroën en 

Albi (Francia) concibía o monopraza meP 
X1. Pezous non quedou moi satisfeito co 
seu primeiro prototipo e para o X2 decidiu 
aumentar a cilindrada do motor. Con 850 
centímetros cúbicos dun motor de orixe 
Panhard, o Citroën mPe X2 conseguía aca-
dar os 190 km/h. As boas prestacións fi-
xeron máis sinxelo que Pezous convencese 
en 1968 a Citroën para que creasen a súa 

propia copa monomarca. Fabricáronse 20 
unidades e o campionato -que tiña apoio 
da FFSA (Federación Francesa de 
Automobilismo)- denominouse Fórmula 
Bleue. este campionato tiña a receita per-
fecta: monopraza barato cuns premios 
máis que interesantes (amais de que 
Citroën contaba co apoio de michelin e 
Total) fixeron que a Fórmula Bleue se con-
vertese en todo un éxito e nunha escola 
para novos pilotos. Para 1971, Citroën de-
cidía dar un paso adiante e de novo o meP 
recibía unha inxección de potencia: nacía 
o meP X27. desta volta si, un proxecto da 
marca dos dous chevróns. O X27 tomaba 
como base o conxunto motor-caixa de 
cambios do Citroën GS, resultando un 
peso de tan só 392 quilogramos, abondo 
para acadar velocidades de até 200 km/h. 
do X27 fabricáronse 80 unidades. A 
Fórmula Bleue estivo vixente até 1975 
cando por mor da crise foi cancelada. 
o helicÓPtero de citroëN, o re 210

As arelas de innovar levaron a 
Citroën á ousadía de atreverse a 
voar... O exemplo disto foi o 

Citroën re 210, un helicóptero que nin 
sequera tiña rodas... porque non as pre-
cisaba, xa que era un helicóptero bipraza. 
O obxectivo de Citroën de desenvolver un 
motor rotativo (Wankel) durante a déca-
da dos setenta non deu os froitos desexa-
dos. A firma francesa empregou grandes 
sumas de diñeiro e investiu moito tempo 

no perfeccionamento deste propulsor al-
ternativo pero xurdiron numerosos con-
tratempos; entre eles, o altísimo consumo 
de combustible do mesmo que provocaba 
que o soño de voar de Citroën non fose 
adiante. emporiso, co fin de obter un mí-
nimo beneficio e que o proxecto non fra-
casase do todo, Citroën optou por fabricar 
un helicóptero lixeiro baixo o nome de 
re-2. Para iso incorporou ao seu equipo 
de desenvolvemento ao reputado enxe-
ñeiro Charles marchetti, responsable de 
deseño do fabricante francés de helicóp-
teros Alouette.

A aeronave foi desenvolvida para 
acadar unha velocidade máxima de 173 
km/h e unha altura de 11.400 pés, equi-
valentes a uns 3.500 metros. O primeiro 
voo do re 210 (así é como se denominou 
finalmente) levouno a cabo o piloto galo 
dominique Gilles, o 24 de decembro de 
1975. dous anos máis tarde, o aparello 
recibiu un permiso que lle permitía voar 
durante seis meses pero finalmente non 
se obtivo a certificación necesaria para a 
súa comercialización, o que supuxo o fin 
do proxecto re-2 e, á súa vez, do desen-
volvemento dun motor Wankel.

A día de hoxe, aqueles que sintan cu-
riosidade e queiran ver de preto o helicóp-
tero de Citroën -o re 210- poden facelo, 
pois atópase no Conservatoire Citroën, o 
museo máis importante que posúe a mar-
ca, situado ao nordés de París.

Dende estas páxinas de Sprint Motor pretendemos dar a coñecer a face máis desco-
ñecida de Citroën, pois non só de coches viviu a marca francesa, xa que o que case 
ninguén sabe (e que descubrirá axiña se le esta reportaxe) é que autobuses, tracto-
res, monoprazas e mesmo un helicóptero saían da factoría Citroën dende finais dos 
anos corenta até mediados dos setenta.
De seguida descubrimos as creacións máis descoñecidas da marca francesa.

algo 
máis que 

coches

Citroën


