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Novo Honda CR-V 
160cv automático

Polivalencia combinada  
con comodidade

 Voiturette A
O primeiro Skoda cumpre 110 anos



Acerbis presentou o conxunto X 
Gear, na súa nova versión 2016, 
un produto técnico no que se 

coidou ata o último detalle para satis-
facer as esixencias de todos os pilotos 
de off road. Pezas de lixeiras, resistentes 
e flexibles, que ofrecen total seguridade 

e protección co inconfundible estilo da 
marca italiana.

A camiseta, construída con 5 paneis 
e 3 materiais distintos, está realizada en 
poliéster 100%. Dispoñible en cores: la-
ranxa/azul, amarelo/azul e vermello/ama-
relo. Prezo: 45 euros.

O pantalón, construído con 25 paneis 
e 8 materiais distintos, está realizado en 
poliéster 600D de alta densidade con fo-
rro en rede ata o xeonllo. Pechadura con 
cremallera, solapa e dobre botón e micro-
axuste en plástico. Dispoñible en cores: 
laranxa/azul, amarelo/azul e vermello/
amarelo. Prezo: 145 euros.

A naked CB500F benefíciase de importantes cambios 
para 2016. As novidades inclúen: unha nova imaxe máis 
agresiva e musculosa que se completa con 6 opcións de 

cor diferentes, luz dianteira e traseira LED, depósito de combus-
tible de máis capacidade (16.7 litros), horquilla axustable en pre-
carga e maneta de freo regulable e un novo escape máis lixeiro.

Cando vaias pola estrada en coche e vexas a un ciclis-
ta tomate un minuto para adiantalo, porque enriba 
dunha bici vai unha vida. Lembra que a distancia que 

tes que manter lateralmente cando adiantas a un ciclista e de 
un metro e medio, como mínimo.

Cando se adianta a un ciclista hai que facelo con precau-
ción, podemos invadir o carril contrario sempre e cando exis-
tan as condicións precisas para facelo con seguridade.

Tampouco debemos achegarnos demasiado ao ciclista 
porque pode frear en calquera momento e podémolo levar 
por diante.

Aínda que pareza que o usuario da bici vai ocupando de-
masiada parte da estrada, as veces pola beiravía hai cristais ou 
grava solta que fai que circular por enriba dela sexa perigoso, 
por ese motivo os ciclistas van ocupando parte da calzada.

Tamén hai que ter en conta que se queremos adiantar a 
un turismo ou a un ciclista e de fronte ven un ciclista, queda 
prohibido facer o adiantamento se poñemos en perigo ou 
entorpecemos os ciclistas que circulen en sentido contrario, 
e sempre teremos que manter a separación lateral de metro 
e medio cos dous ciclistas.

Lémbrade que estes afeccionados a andar en bicicleta te-
ñen prioridade de paso respecto os vehículos de motor, can-
do circulando en grupo o que dirixe o pelotón inicia o cruce 
ou entra nunha rotonda, sería como se o conxunto de ciclis-
tas formase un só “vehículo”. Ou sexa, a parte dianteira sería 
o primeiro deportista e a traseira o último.

Moita xente descoñece que os ciclistas teñen permitido a 
circulación en paralelo salvo en treitos sen visibilidade, curvas 
ou cando haxa cambios de rasante.

Os ciclistas tamén están suxeitos á normativa de tráfico, 
así que ollo se vas en bicicleta e te saltas un semáforo en ver-
mello, un sinal de stop... sempre hai que respectar as normas 
de circulación.

■ MiguEl dEl MORtiROlO | TexTo e FoTo 

Un metro e medio salvavidas

Shad equipa a Honda NC750S

Conxunto X Gear

Novidades na Honda CB500F

Se necesitas máis comodidade e capacidade de espazo 
práctico de carga para a túa Honda NC750S, Shad conta 
cunha ampla variedade de accesorios, como: as novas 

bolsas semirríxidas E-48 e E22, as maleta SH48 (todas as maletas 
top Shad inclúen no seu interior a platina e o xoego de parafusos) 
laterais SH36, e o asento Shad Style, así, de forma doada e rápida 
será moito máis cómoda e co espazo aumentado.

O asento Shad Style incrementa a superficie de contacto 
do piloto e do pasaxeiro. Ademais dispón dunha versión con 
calefacción.

Prezos: SH48: 235 euros; 
SH36: 355 euros (con tapa 

carbono incluída); E-48: 
112 euros; E-22: 102 eu-
ros; Asento Shad Style: 

325 e 425 euros (con 
calefacción).
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O ano pode acabar cunhas matriculacións por riba do millón de unidades

■ REdAccióN | TexTo

As vendas de automóbiles me-
draron un 5,2 por cento durante o 
pasado mes, ata alcanzar as 80.055 
unidades, alzándose como o me-
llor outubro desde 2009. De feito, 
de non rexistrar este mes dous días 
hábiles menos que o ano pasado, a 
subida sería dun 16 por cento. No 
acumulado, o mercado de turismos 
mostra un crecemento dun 20,5 por 

cento cun total de 863.973 unida-
des. A falta de dous meses, xa se 
superaron as cifras alcanzadas nos 
últimos catro anos. Con este resul-
tado e tras 26 meses de crecemen-
tos consecutivos, dáse por seguro 
que 2015 excederá o millón de uni-
dades, unha meta imposta pola 
maioría das marcas para este ano.

A confianza do consumidor e a 
empresarial están aumentando, o 

que se traslada ao consumo, que 
ten na venda de automóbiles un 
dos seus principais indicadores. 
Este aumento das matriculacións 
ten un efecto tractor e transversal, 
que provoca unha forte dinamiza-
ción en sectores como o do seguro, 
o financiamento ou os recambios.

Así e todo, modernizar o noso 
parque automobilístico segue sen-
do unha materia pendente. O grao 
de motorización no noso país está 
por debaixo da media europea. 
O número de vehículos por cada 
mil habitantes sitúase en España 
en 473 unidades por cada 100 ha-
bitantes, fronte aos 487 da Unión 
Europea. Ata, países como Italia, 
Alemaña ou Francia rexistran 621, 
521 e 512, respectivamente. Isto 
é unha boa oportunidade para 
continuar incrementado o ritmo 
de matriculacións e aproveitar a 
conxuntura para acelerar a retirada 

do parque aos vehículos máis an-
tigos, que son os verdadeiros 
causantes dos problemas de con-
taminación e aportan inseguridade 
nas estradas.

■ EMiliO BlANcO | TexTo
Volkswagen empeza a pa-

decer as consecuencias do es-
cándalo dos motores diésel 
trucados, ó que hai que sumar 
as novas irregularidades rela-
cionadas coas emisións de CO2 
recoñecidas recentemente. As 
vendas da marca alemá baixaron 
en outubro en cifras de dous díxi-
tos nas catro provincias galegas. 
En concreto, Volkswagen situou-
se na cuarta posición despois de 
comercializar 218 vehículos. De 
feito, sofre máis en Galicia ca no 

conxunto de España, onde polo 
menos creceu un 1,3% en ven-
das e colocouse na segunda po-
sición mensual.

Con Volkswagen fóra do 
TOP-10 galego de outubro, 
Peugeot liderou as vendas con 
323 coches.A boa marcha do 308 
está impulsando comercialmen-
te á marca francesa. A medalla de 
prata mensual foi para Renault, 
con 241 vehículos, e o bronce 
correspondeu a Opel, con 235. 
O Mégane continúa sendo a 

principal baza de Renault e o 
Astra e o Corsa a de Opel.

A quinta posición no TOP-
10 galego en outubro foi para 
Kia, que logrou vender 209 ve-
hículos. Citroën quedou sex-
to, con 203; e a sétima praza 
correspondeu a Seat, con 202. 
A clasificación das dez marcas 
máis vendidas o mes pasado 
en Galicia pechárona Toyota, 
con 184 coches comercializa-
dos; Mercedes, con 176; e Ford, 
con 161.

Evolución mercado turismos ano 2015 
% /s periodo anterior

Volkswagen sofre en Galicia o escándalo
A marca alemá baixa á cuarta posición de vendas en outubro

Matriculacións por canles

todas as canles mostran unha ten-
dencia positiva. A canle de empresa, 
da mesma forma que vén suceden-
do nos últimos meses, aumentou un 
16,6 por cento en outubro, cun total 
de 25.544 unidades. No acumulado, 
afiánzase como o que maior crece-
mento presenta cun alza dun 32,7 
por cento e un total de 234.354 uni-
dades. A canle de particulares, in-
fluenciada polo efecto calendario 
de dous días menos mostra un re-
sultado estable (-0,7%), cun total de 
50.177 unidades. Ata outubro, acu-
mula un alza dun 18,3 por cento con 
465.250 unidades. Para rematar, a 
canle de rent a car, medra un 19,7 
por cento no mes e aumenta un 11,9 
por cento no acumulado, con 4.334 e 
164.369 unidades, respectivamente.

toP 10 Galicia - outuBro

 1 PEugEOt 323
  2 RENAult 241
  3 OPEl 235
  4 VOlKSWAgEN 218
  5 KiA 209
  6 citROËN 203
  7 SEAt 202
  8 tOYOtA 184
  9 MERcEdES 176
10 FORd 161

As vendas de automóbiles 
medran un 5,2% en outubro
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Parece que a I Guerra Mundial do 
Automóbil xa comezou. Antes era unha gue-
rra encuberta, con guerrillas en forma de so-
pros, espionaxe industrial ou roubo de mandos 
tecnolóxicos. Agora parece que dous dos gran-
des bloques acaban de declararse formalmen-
te a guerra. Falamos dos Estados Unidos de 
América e Europa. Que ten que gañar EEUU 
nesta loita? O primeiro, desacreditar a máxi-
ma potencia tecnolóxica e industrial da auto-
moción do vello continente: Alemaña. Un país 
que presumiu ata agora dun nivel exquisito e 
preciso na fabricación de automóbiles, espe-
cialmente dos da gama Premium. Agora, co 
conflito do grupo VW, todo está en cuestión. Os 
ianquis, ademais de descubriren mundialmen-
te a trampa do software do grupo xermano, 
acaban de mobilizar todos os seus escuadróns 
de bufetes de avogados para comezar coa arti-
llería pesada nos xulgados. Mentres todo isto 
ocorre, e a aviación e a mariña se preparan, o 
bloque asiático (liderado polo Xapón e Corea 
do Sur) está á espera de ver como se moven as 
distintas estratexias. A partir de como se vaian 
desenvolvendo os acontecementos, veremos 
como se posicionan ou se alían, normalmente 
co grupo vencedor, ou quedan nunha posición 
neutral para non desgastarse.

A guerra seguro que se vai complicar bas-
tante máis. A diplomacia xa empeza a moverse 
e nos primeiros encontros empézase a avogar 
por facer máis laxa a normativa de contamina-
ción dos coches diésel. Se hai máis exércitos 
implicados (marcas contaminantes), saberé-
molo, seguramente, en poucos meses.

Coma sempre, os máis prexudicados nesta 
guerra son os vellos, as mulleres e os nenos (ou 
sexa, os consumidores). As vítimas neste mo-
mento non saben se comezar un éxodo cara a 
outros países (marcas) ou quedar onde están 
(en principio co grupo VW).

Se hai unha crise migratoria cara a outros 
países fabricantes, verémolo dentro dun par 
de trimestres. As cifras de vendas daránno-los 
datos reais da emigración. Tamén veremos se 

as tropas camiñan cara a outras armas motori-
zadas máis modernas (híbridos, eléctricos, hi-
dróxeno...) ou se continúan cos diésel.

Os satélites espías, que nunca dormen, xa 
detectaron grandes movementos das distintas 
partes implicadas. O armamento é de ultimísi-
ma xeración; ninguén vai escatimar en investi-
gación e investimentos. Nesta nova era vanse 
acelerar moitas conquistas tecnolóxicas. Que 
ninguén pida unha tregua porque non haberá 
sitio para ela. O mapa da xeografía automobi-
lística pode cambiar en poucos anos, algo que 
era inconcibible hai pouco tempo. As alianzas, 
incluso as fusións, poden definir o panorama 
desta industria, modificando todo o que ata a 
actualidade parecía inamovible.

Os enxeñeiros dos distintos exércitos están 
traballando de arreo; todo é pouco. A loita é 
desenfreada. A pesar de que os medios de co-
municación só transmiten unha parte dela, a 
guerra tamén chega ao campo da información. 
As partes só emiten comunicados interesados, 
é difícil saber cal é a auténtica realidade desta 
Gran Guerra. A propaganda irase dosificando 
segundo os intereses dos distintos actores des-
ta fumeante contenda.

Realmente hai armas de destrución masi-
va agochadas (máis modelos doutras marcas 
implicados) ou xa coñecemos toda a realidade 
desta I Guerra Mundial do Automóbil?

Moitos/as lectores/as se preguntarán, des-
pois de ler estas liñas, onde se sitúa Europa. Pois 
en principio todo parece que nunha posición 
feble. Por que? Porque a familia Volkswagen, 
que nutre en gran medida as tropas do vello 
continente, conta cunha gran cantidade de 
baixas (ten o hospital de campaña cheo). Hai 
que ter en conta que esta familia é tremenda-
mente grande con parentes en todos os países 
europeos (fábricas, industria auxiliar, concesio-
narios e servizos oficiais...).

Por todo isto, igual temos que empezar 
a pensar que é moi importante, máis do que 
pode parecernos, nesta I Guerra Mundial do 
Automóbil salvar ao soldado Volkswagen.

EDITORIAL

Salvar ao soldado VolkswagenSalvar ao soldado Volkswagen
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A empresa Acar segue avan-
zando na súa especialización de 
xestión de frota, este mes xes-

tionou unha nova entrega. Trátase de 42 
vehículos novos á empresa Cofrico, isto 
supón unha mellora no día a día da em-
presa, pois ao contar con vehículos no-
vos os técnicos terán mais tempo para 
dedicarse realmente ao seu traballo (me-
nos avarías, mantementos axeitados...). 
Por outra banda, o consumo do coche 
verase mellorado coa incorporaciòn do 

Opel Combo co novo motor 1.3 cdti de 
90cv. As unidades das que dispoñíanm 
ata agora tiñan unha antigüidade me-
dia de 4 anos . Os vehículos levarán ins-
talados un sistema de localizador GPS 
para mellorar a xornada do traballador 
e poder ter os parámetros máis actua-
lizados do vehículo. Cofrico confiou en 
Acar para a xestión da súa frota grazas á 
combinación do seu equipo cualificado 
e ao programa de xestión Acar e as súas 
APP para clientes.

O novo Lexus 
RX450h foi presen-
tado na Coruña e 

Vigo este mes, nas instala-
cións de Breogán Autolux, 
por Marcos Varela, director 
comercial do Grupo Breogán.

Fiel á súa constante liña de 
innovación Lexus lanzou en 
1998 o RX, o primeiro todoca-
miño que conseguía ofrecer 
o refinamento dunha berlina 
de luxo. O innovador RX 450h 
combina de forma intelixen-
te un motor de gasolina V6 de 
3,5 litros con dous propulsores 
eléctricos, que proporcionan 
unha potencia combinada nas 
catro rodas de 313cv. Grazas 
ao par instantáneo dos mo-
tores eléctricos, pode acele-
rar ata 100 km/h en 7,7”.

Finisterre Motor, concesiona-
rio oficial Hyundai na Coruña, 
presentou este mes o novo 

Tucson na cidade herculina. Un SUV to-
talmente renovado e cunhas calidades 
superiores ao seu antecesor, que incor-
pora novas mecánicas. Na presentación 
estivo Ramón Seijas, conselleiro dele-
gado de Finisterre Motor, que comen-
tou aos medios especializados todas as 
innovacións deste modelo totalmente 
renovado e cunha estética moi persoal.

Pérez Rumbao, a cuxo grupo per-
tence Finisterre Motor, abrirá proxima-
mente unhas novas instalacións en 
Santiago de Compostela coa represen-
tación da marca Hyundai.

Acar mellora o día a día das empresas

Breogán Autolux 
presentou o nuevo 

Lexus RX450h

50º aniversario de AD Grupo Regueira

Presentación do novo 
Hyundai Tucson

Kumho Tyre estivo presente nas VI 
Xornadas de Portas Abertas organi-
zadas cada dous anos por AD Grupo 

Regueira, grupo galego líder de distribución, á 
que acoden os principais provedores invitados 
pola compañía. Esta edición coincidía, ademais, 
cos 50 anos da empresa, polo que Kumho fixo 
entrega dunha placa conmemorativa da efemé-
ride ao fundador do grupo, Ramón Regueira.

Durante os dous días de celebración des-
tas xornadas, os pasados 17 e 18 de outubro, 
AD Grupo Regueira reuniu os seus máis impor-
tantes provedores e clientes nunha feira que 
pretende ser un lugar de intercambio, apoio 
e colaboración entre todas as empresas do 
sector.

AD Grupo Regueira foi fundada hai 50 anos, 
en 1965 na Coruña, por Ramón Regueira. Este 
grupo galego é na actualidade un referente em-
presarial da automoción en España.

Ramón Regueira, homenaxeado por Kumho Tyre

6 GaliciaSprint Motor >>6



❱❱ este outono, citroën pono fácil para ter os pneumáticos en  
perfectas condicións: ofrece un 35% de desconto nas prin-
cipais marcas e a posibilidade de financiar a compra en 3 
mensualidades sen xuros. Pola substitución de pneumáti-
cos, citroën regala un “Magic card Pen drive” de 8 gb.

❱❱ a organización para a seguridade europea euro NcaP  
introduciu un novo test para comprobar se os vehícu-
los son capaces de detectar e previr colisións cos peóns 
de forma automática. Para que o vehículo obteña unha 
boa puntuación terá que ser capaz de evitar colisións 
con maniquíes a unha velocidade de 40 km/h.

❱❱ Ford incorpora no seu novo modelo mondeo Vignale o  
control Activo de Ruído que permite cancelar os ruídos 
non desexados no interior do vehículo. O sistema os 
contrarresta con ondas de son opostas emitidas polo 
equipo de audio sen que iso afecte aos niveis de son da 
música ou da conversación.

❱❱ o 50,2% dos españois plantearíase comprar un vehículo  
eléctrico á hora de adquirir un coche novo. Á pregunta 
de cales son as principais razóns para non adquirir un 
coche eléctrico son: a falta de redes de recarga pública 
(62,7%) e o prezo (53,8%).

❱❱ o ministerio de industria, turismo e comercio autorizou a  
instalación dos supercargadores de vehículos eléctri-
cos da firma automobilística tesla. desta forma, apro-
bouse a instalación de conectores para estacións de 
carga “ultra rápida” de potencia de máis de 100 kw, 
tanto en puntos novos de recarga como na renovación 
de outros xa existentes.

❱❱ SYm participará na próxima edición do Salón da  
Motocicleta de Milán, onde presentará un novo ‘con-
cept’, denominado Maxsym 500 concept. Este ‘concept’ 
conta cunha estética deportiva na que destaca a súa 
parte frontal e a iluminación lEd.

❱❱ os vehículos industriais do futuro estarán conectados,  
permitirán anticipar reparacións e predecir erros, á vez 
que reducirán o traballo administrativo dos transpor-
tistas e aumentarán a personalización, segundo a mar-
ca sueca Volvo trucks.

BreVeS
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Brea Móvil
Ctra. N-550, km 59 - A Pulleira
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 56 97 00

/audispain

¿Te encanta caminar los días soleados, pero te gusta
andar bajo la lluvia? ¿Caminar muy bien acompañado
y conducir solo son tus mayores aficiones? A veces,
las cosas que queremos se contradicen, pero podemos
disfrutarlas todas. Porque el Audi A3 tiene un tamaño 
compacto para la ciudad y una gran capacidad para 
cuando te escapes de ella. Audi A3, disfruta de todas 
tus contradicciones. www.audi.es/a3

Audi A3. 
Disfruta las contradicciones.

No hay nada mejor 
que caminar.

Audi A3 de 110 a 184 CV (81 a 135 kW). Emisión CO2 (g/km): de 85 a 149. Consumo medio (l/100 km) 3,2 a 6,5.

Impresión 3D 
de Ford

A casa estadouniden-
se acaba de abrir unha 
tenda online de impre-
sión 3D coas imaxes dixi-
tais dos seus deseños que 
se venden por 4,99 dóla-
res cada un. Pódese eli-
xir entre o Focus RS 2016, 
Focus ST, Fiesta ST, F-150 
Raptor, Shelby GT 350R e 
o Ford GT para imprimir 
ou empregar nalgún tipo 
de presentación. Coa Ford 
3D Store a compañía pon 
ó dispor dos seus clientes 
unha tecnoloxía que lles 
permite facer os seus pro-
pios modelos do tamaño 
e material que desexen ou 
adquirir un arquivo dixital 
nunha biblioteca de máis 
de 1.000 imaxes. 

Nova tecnoloxía para baterías eléctricas de Bosch
A marca estrea un sistema que podería estar listo nun pra-

zo de cinco anos baseado en ánodos de litio puro, que desen-
volven células en estado sólido para as baterías de litio e que, 
segundo anuncian, podería supoñen un salto innovador na 
fabricación de células e perfílase como unha tecnoloxía rom-
pedora pola súa maior capacidade de almacenamento. Bosch 
prevé duplicar o potencial de densidade enerxética das baterías 
para coches eléctricos no ano 2020 e reducir máis os custos de 
produción de maneira que un vehículo que ten hoxe ten unha 
autonomía de 150 quilómetros sería quen de percorrer máis de 
300 sen recargar. A marca leva realizados máis de 30 proxec-
tos de fabricación relacionados coa mobilidade eléctrica e este 
novo xorde logo de adquirir nos EEUU a empresa Seeo Inc.



A nova versión GTS 
do SUV compacto, 
inspirado na com-

petición, viste un chasis 
optimizado, 360cv de po-
tencia, freos reforzados e un 
motor V6 biturbo de 3 litros 
con transmisión de embra-
gue dobre que lle permite 
acelerar de 0 a 100 en 5,2 
segundos e acadar un máxi-
mo de 256km/h. Combina 

o comportamento deporti-
vo dun Porsche coa versatili-
dade precisa para o día a día 
nunha dose equilibrada de 
pracer de condución e tacto. 
Detalles exteriores en negro 
brillante e mate e, por primei-
ra vez no modelo, incorpora 
fartos LED.  Estará nos conce-
sionarios españois a comezos 
do próximo ano cun prezo de 
partida de 85.823 euros.

Porsche Macan GTS

A casa xapone-
sa vén de pre-
sentar en Tokio 

o IDS Concept que amo-
sa a súa visión de futuro 
baseada na condución 
autónoma e nas emi-
sións cero dos coches 
eléctricos. O condutor 
terá sempre o control 
desexado sobre o seu 

vehículo, asistido polos 
sensores, xa que mesmo 
no modo pilotado as 
prestacións de acelera-
ción, freada ou xeito de 
tomar as curvas seguirán 
o estilo do condutor. Con 
cinco portas e unha lon-
ga distancia entre eixos, 
o habitáculo modifícase 
ó gusto persoal, os catro 

asentos xiran cara o cen-
tro para facilitar conver-
sas e volven á posición 
habitual ó elixir a con-
dución manual, avisa 
con luces e pantallas ós 
peóns no modo autóno-
mo con mensaxes como 
“despois de vostede”. 
Pode cubrir distancias 
de ata 600 quilómetros.

IDS Concept: o Nissan eléctrico do futuro

Toyota RAV4 xa en España

Con novidades e 
melloras no exte-
rior, no habitáculo, 

nos motores e no equipa-
mento, as primeiras unida-
des estarán dispoñibles en 
decembro desde os 24.300 

euros. Haberá dúas versións 
eficientes: a diésel 150D 4x2 
de 2l de 143cv e a de gasoli-
na 150 AWD, equipada co 2.0 
VVT-i de 151cv, ambas asocia-
das a unha caixa de cambios 
manual de seis velocidades. 

Nos tres niveis de acabado 
diferentes pode elixirse asis-
tencia de arranque en pen-
dente, volante multifunción, 
control de velocidade, cá-
mara traseira, pinas de aliaxe 
de 18 polgadas, tapicería de 

coiro, faros LED ou teito so-
lar eléctrico e mesmo pano-
rámico. No 2016 chegará a 
variante híbrida cunha po-
tencia de 197cv e un consu-
mo de 4,9l/100km que o sitúa 
líder na súa categoría. 
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  A T R A C C I Ó N 
   S I N 
L Í M I T E S

MÁS EF IC IENTE ,  

             MÁS  AVANZADO.

NUEVO

PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 120 CV (88 kW): 22.900 €: incluyendo IVA, transporte, aportación del Concesionario y marca, sobretasación por usado (antigüedad mínima 
de 3 meses) y Plan PIVE del Gobierno. Oferta sujeta a financiación de un importe mínimo de 10.000 € a un plazo mínimo de 24 meses a través de Honda Bank GmbH S.E. Consulte condiciones en su Concesionario. Sujeta 
a aprobación de la entidad financiera. Exento del impuesto de matriculación. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión) sin límite de km según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de 
Concesionarios Oficiales Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo mixto (4,4l/100 km). Emisiones CO2 (115g/km). Oferta válida este mes sujeta a financiación y vigencia del Plan PIVE.

HONDA CR-V DIÉSEL COMFORT POR 22.900 €

Galcar.
Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. LA CORUÑA. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ctra. de La Gándara, 294. Tel. 981 38 99 70*. NARÓN-FERROL. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

TomTom anunciou un novo produto que 
se une á súa liña de dispositivos de na-
vegación portátiles, deseñado específi-

camente para persoas que conducen vehículos 
de gran tamaño. O compacto TomTom Trucker 
5000, cun tamaño da pantalla de 5”, garante que 
os condutores están no camiño correcto, xa que 
inclúe rutas personalizadas para o tipo, tamaño, 
peso, carga e velocidade do vehículo específico 
deste usuario.

A través do galardonado TomTom Traffic e a 
avanzada tecnoloxía desta marca para propor-
cionar sempre aos condutores a ruta máis rápida 
dispoñible, os condutores obteñen un tempo es-
timado de chegada realista, baseado no perfil do 
vehículo e a información do tráfico en tempo real.

O Trucker 5000 informa aos condutores sobre o trá-
fico e a ubicación dos radares na súa ruta -a información 
móstrase na barra de ruta do dispositivo- permitindo aos 
usuarios coñecer a posición dos controis de velocidade, 
e onde empezan e finalizan os atascos. Para evitar sor-
presas innecesarias, o Trucker 5000 vén con mapas de 
camións para toda a vida sen custo adicional. Os usua-
rios poderán conducir sempre cos últimos mapas de ca-
mións, que son actualizados catro veces ao ano. Outras 
funcionalidades incluídas son a Indicación Anticipada de 
Carrís, que mostra claramente que carril tomar nos cru-
ces, e Speak & Go, que permite ao condutor controlar o 
dispositivo coa súa voz.

O Trucker 5000 está dispoñible a un prezo de venda 
recomendado de 350€. O fabricante tamén ofrece a ver-
sión de 6”, o Trucker 6000.

Honda presentou no pasado Salón Motor Show 2015 
de Tokio un espectacular Concept-car, o Honda Wander 
Stand. Este vehículo define por onde poden ir as liñas de 

deseño dos vehículos do futuro. Por suposto, con tecnoloxía total-
mente limpa.

TomTom Trucker 5000

Honda Wander Stand
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Promete máis tecno-
loxía e calidade e un 
prezo que parte dos 

16.860 euros e os 4,48 metros 
de longo e o maleteiro de 550 
litros sitúano como referencia 
no segmento. Incorpora novos 
motores Euro 6 máis eficientes 
e ecolóxicos. O gasolina 1.2 TSI 
de 90cv ten un consumo me-
dio de 4,8 litros e o 1.2 TSI de 
110cv con sistema stop/start, 
4,9l/100km mentres o propulsor 

máis potente, o 1.4 TSI de 125cv, 
anuncia 4,8 litros. A oferta ga-
sóleo inclúe un 1.4 TDI CR de 
90cv con cambio manual de 
5 velocidades ou automático 
de 7 e segue cun 1.6 TDI CR de 
115cv cun consumo medio de 
4,2 l/100km. Ofrece novos siste-
mas de infoentretemento e co-
nectividade, a función de freada 
en cidade, sensores de aparca-
mento dianteiro e traseiro ou 
detector de fatiga. 

Logo de que o fabri-
cante alemán amo-
sara a imaxe do 

novo modelo, agora avan-
za o seu prezo: a versión de 
acceso á gama M, que che-
gará ao mercado o próximo 
abril, custará un mínimo de 
62.900 euros e estará dis-
poñible en catro cores: 
branco, negro, gris e azul. 
Incorpora un motor de tres 
litros e seis cilindros en liña 

con tecnoloxía M TwinPower 
Turbo que desenvolve unha 
potencia de 370cv, asocia-
do opcionalmente a unha 
transmisión automática M 
de embrague dobre e unha 
de seis velocidades de serie, 
que acelera de 0 a 100 en 4,3 
segundos. Tódolos modelos 
dispoñen de tapicería de coi-
ro, calefacción nos asentos 
dianteiros, pinas de aliaxe 
de 19 polgadas, faros bi-xe-
non, control de distancia de 
aparcamento ou chamada de 
emerxencia intelixente. 

Mitsubishi eX 
Concept en serie

O todoterreo 
compacto total-
mente eléctrico 

deixará de ser un proto-
tipo para producirse en 
serie. O modelo incorpo-
ra as tecnoloxías EV e de 
tracción ás catro rodas, 
nas que a marca destaca, e 
sistemas de condución au-
tomatizada. En concreto 
incorpora unha batería de 
alto rendemento e moto-
res eléctricos compactos 

de altas prestacións nun sis-
tema EV novo, más lixeiro e 
máis eficiente. As melloras 
nas baterías e o menor peso 
permiten aumentar a auto-
nomía ata os 400 quilóme-
tros proporcionando unha 
potencia de 140kw, equiva-
lente ós 190cv. Ofrece tres 
modos de condución: Auto, 
adaptado ás condicións da 
estrada, Gravel, para trac-
ción óptima off-road, e 
Snow, para superficies peri-
gosas, amais de incorporar 
cámara e radar para aumen-
tar a seguridade. 

❱❱ euro NcaP realizou unha nova rolda de test de impacto sobre vehículos, na que  
outorgou a máxima cualificación (5 estrelas) aos modelos Jazz e HR-V de Honda 
e ao Audi A4. Na última oleada de test tamén se analizou o Volkswagen caddy, 
que recibiu unha cualificación de 4 estrelas.

❱❱ a confederación española de talleres (cetraa) advirte de que detrás dalgúns anuncios  
clasificados en internet poden estar reparadores de vehículos que non contan 
coa licenza para realizar operacións de mantemento nos automóbiles.

❱❱ a colaboración entre condutores para atopar aparcamento na rúa permite que o tempo  
medio necesario para o estacionamento se sitúe en 2,4 minutos, fronte aos 20 
minutos de media habituais. cada día máis de 10.000 condutores españois ato-
pan á primeira sitio para aparcar o seu vehículo na rúa, grazas ao ‘crowdparking’.

❱❱ Peugeot iniciou a comercialización no noso país da versión máis deportiva do seu  
modelo 308, denominada gti, que desenvolve unha potencia de ata 270cv e 
conta con elementos estéticos e de equipamento exclusivos.

❱❱ a empresa de software de valoración e xestión de sinistros, avarías e mantementos do  
automóbil gt Motive elaborou un listado con nove indicacións para axudar aos 
usuarios a recoñecer se un taller cumpre ou non coa normativa vixente.

❱❱ Hyundai creou a nova marca global Genesis, a través da que englobará unha gama de  
novos modelos que cumpran con altos estándares de calidade, prestacións e 
deseño. A marca genesis operará de forma separada de Hyundai, ata o vindeiro 
exercicio 2020 ten previsto lanzar seis modelos novos.

❱❱ iveco presentou a nova versión eléctrica do seu modelo daily. a empresa dixo que  
a variante eléctrica deste modelo non ten emisións durante a súa utilización, o 
que, na súa opinión, “garante a máxima sostenibilidade medioambiental, unha 
alta fiabilidade e unha perfecta adaptación ás tarefas máis habituais en zonas 
urbanas”.

BreVeS

travesia de cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a coruña)

Seat Toledo actualizado

BMW M2 Coupé 
dende 62.900 euros
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SprintTalleres

lugar Igrexa de reis, 2
telf. 981 809 053
mob. 650 196 956
tallerespontevea@gmail.com 15883 pontevea - teo (a coruña)

TU TALLER DE CONFIANZA

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
rúa de san cristovo, 47 (o eixo) santiago de compostela

"Especialistas del automóvil"

Teléfono: 986 58 38 04
Lugar A Capela, nº4 - Gres

Vila de Cruces (Pontevedra)

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



DS Automóbiles 
presenta o Novo DS 
5 BlueHDi 120 S&S 

EAT6. Esta versión ofrece a 
mellor tecnoloxía diésel da 
marca asociada coa caixa 
de cambios con convertidor 
de par. Esta combinación 
permite á berlina premium 
destacar por un compor-
tamento dinámico de pri-
meira orde e un confort de 
marcha e comodidade a bor-
do de primeiro nivel. Esta 
nova motorización póde-
se desfrutar para os acaba-
dos Desire e Style, co que os 

niveis medios deste mode-
lo enriquécense cunha ver-
sión eficiente e prestacional. 
O acabado Desire incorpora 
navegador na pantalla tác-
til de 7”, retrovisores exterio-
res abatibles electricamente 
e axuda ao estacionamento 
traseiro. Pola súa banda, o ni-
vel Style inclúe de serie, ade-
mais do anterior, elementos 
como DS Connect Box, cá-
mara de visión traseira, la-
mias de aliaxe de 18”, axuda 
ao estacionamento diantei-
ro e o teito cockpit. Dende 
32.150 euros.

O sinal de identida-
de do Talisman é a 
súa firma lumino-

sa dianteira e traseira, acesa 
dia e noite. É a única berlina 
do segmento D en asociar o 
sistema 4 rodas directrices 
4Control coa amortiguación 
pilotada.

A este modelo danlle 
vida uns motores con cilin-
dradas contidas. Dentro da 
súa ampla oferta de motori-
zacións, Talisman conta cos 
motores de gasolina Energy 
TCe 200 e diésel Energy dCi 

160, así como co Energy dCi 
130. Estes motores son aínda 
máis eficaces se cabe neste 
coche posto que dan vida a 
unha carrozaría aerodinámi-
ca cun Cx de 0,27 e 200 kg 
máis lixeira que a do gran 
crossover da marca.

Ten un amplo habitáculo 
confortable e un maleteiro 
de 608 dm3. Esta berlina ini-
cia a súa andadura no noso 
país cunha gama de prezos 
que arrinca en 24.000 euros 
para a versión Life Energy 
dCi.

Volvo ofrécese 
para traballar en 
colaboración coa 

Administración españo-
la en prol da condución 
autónoma trala regula-
ción aprobada que es-
tablece un marco para a 
realización de probas con 
vehículos de condución 

automatizada en vías aber-
tas á circulación.

A marca sueca posúe 
unha grande experiencia 
neste campo, xa que os pri-
meiros vehículos de condu-
ción autónoma Autopilot do 
grupo Volvo Cars probáron-
se nas estradas públicas de 
Gotemburgo no ano 2007.

O cee’d, base do 
éxito continuado 
de Kia en Europa 

durante os últimos anos, 
afronta unha nova etapa 
con multitude de novidades 
que afectan ao conxunto do 
modelo: estética, tecnoloxía 
aplicada, seguridade e ofer-
ta mecánica.

Por unha banda, os dise-
ñadores de Kia fixeron evo-
lucionar o estilo exterior e 
interior do cee’d para consa-
grar unha nova imaxe, máis 
moderna e dinámica. Á súa 
vez, o equipo de sistemas 
de propulsión desenvolveu 

unha ambiciosa gama de 
motores e caixas de cam-
bio, con exemplos como 
o novo motor de gasolina 
T-GDI de tres cilindros e 1.0 
litro (dúas versións de 100 e 
120cv). Non falta, por outra 
banda, unha moderna gama 
de inéditos dispositivos en 
materia de seguridade, con-
fort e funcionalidade. Os 
cambios aplícanse a toda 
a gama, configurada polas 
carrozarías de cinco por-
tas, familiar Sportswagon 
e prol_cee’d (tres portas). 
Prezos dende 17.600€ (sen 
incluír promocións).

Renault Talisman

Kia cee’d 2016

Condución autonóma
Novo DS 5 BlueHDI 120 S&S EAT6
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■ REdAccióN | TexTo

Segundo os resultados 
preliminares dun novo 
informe sobre a evolución do 
luxo encargado pola marca 
Volvo, as marcas premium 
máis consolidadas do mundo 
enfróntanse aos desafíos 
máis difíciles da súa historia 
xa que as expectativas dos 
consumidores e a percepción 
de que constitúe un ben de 
luxo evolucionan con maior 
rapidez que nunca. 

O informe, elaborado pola 
coñecida axencia de tendencias 
Kjaer Global, céntrase na evolu-
ción do luxo ao longo do tempo 
e será un dos elementos sobre os 
que se baseará o proceso cons-
tante de transformación de marca 
acometido polo fabricante sueco.

A natureza do luxo experi-
mentou un cambio na última 

década, pasando de ser unha 
medida de riqueza relaciona-
da cos bens e a propiedade a 
converterse nunha valoración 
do tempo e experiencias que 
melloran a calidade de vida. 
O estudo indica que as mar-
cas premium consolidadas en-
fróntanse á necesidade de 
reinventarse a fin de encarnar 
a interpretación moderna do 
luxo sen logotipo, que fixo que 
as vendas dos produtos de fa-
bricación a grande escala, con 

moito alarde de marca, caían 
a favor dun marcado máis dis-
creto e un traballo artesanal 
soamente perceptible para os 
“entendidos”.

O novo luxo
«O novo luxo desprega o 

seu potencial en varios secto-
res, entre eles, a industria au-
tomobilística, pero tamén a 
moda, as viaxes e outros ra-
mos de produtos e servizos 
premium. Segundo este estudo, 

moitas marcas ben consolida-
das terán que adaptarse rapi-
damente a unha experiencia do 
cliente máis persoal, selecta e 
baseada na experiencia ou co-
rrerán o risco de que as deixen 
de lado», sinala Björn Annwall, 
vicepresidente de Marketing de 
Volvo.

No informe identifícanse va-
rias tendencias crave, entre elas, 
a innovación en tempo real, o 
acceso e a conectividade cons-
tantes, un crecente aprecio 
pola pericia e o traballo artesa-
nal, a autenticidade e o descu-
brimento; todos vinculados á 
procura dunha experiencia vi-
tal máis gratificante. Unha ten-
dencia ao alza do que o informe 
denomina o factor feminino e 
a boa vida, que reflicte unha 
consciencia cada vez maior 
polo que respecta ás eleccións 
relacionadas co estilo de vida e 
ao desexo dunha actitude máis 
equilibrada cara á vida.

Poñerase en valor o traballo artesanal

Seguiremos sendo marquistas cos automóbiles?
Estudo sobre a redefinición do luxo

>> Sprint Motor 13Estudo



O Campionato do Mundo de moto-
ciclismo 2015 é historia. Bendita histo-
ria porque o mellor que puido suceder 
é que rematase. Vou ser breve sobre 
o famoso accidente provocado por 
Valentino Rossi sobre Marc Márquez no 
GP de Malaisia. Xa se leva escrito e fala-
do moito sobre se foi ou non foi penal-
ti. Pero ese incidente-accidente e a fin 
deste campionato non deixa en moi bo 
lugar a Dorna Sports, a empresa orga-
nizadora. Non sei se Rossi merecía máis 
ou menos sanción ou mesmo nada. Pero 
despois de decidir que Valentino sairía 
último en Valencia, chamoume a aten-
ción a explicación de Javier Alonso, di-
rector xeral de Dorna Sports e un dos 
tres directores de carreira en Malaisia.

Javier Alonso di que “non entende-
mos a actitude de Márquez indo a coi-
telo a pola terceira posición. Marc non 
fai nada ilegal pero leva a situación a 
un límite que ten pouco sentido, e por 

iso Rossi fai o que fai, aínda que non é 
xustificable”. A ver que me aclare para 
non confundir unha competición de-
portiva cunha mostra de motos rápi-
das. Márquez non pode adiantar a Rossi 
para entrar no podio? Están prohibidas 
as pasadas nesa competición? Está ben 
que o público que compra unha entra-
da o coñeza. Se Rossi “fai o que fai” por-
que un rival que “non fai nada ilegal” 

provoca unha situación límite, sancio-
nen o “provocador”. Á fin e ao cabo Rossi 
unicamente quería “darlle a Márquez un 
toque de atención” (Valentino dixit).

Mención á parte merece a reflexión 
do italiano trar perder o campionato a 
mans de Jorge Lorenzo. Que Valentino 
é un dos mellores de todos os tempos 
é indubidable. Nove campionatos do 
mundo (sete deles en Moto GP) así o tes-
temuñan. Pero está claro que os únicos 
que valen son eses. Os do resto non son 
merecidos. Aínda que o seu compañei-
ro-rival en Yamaha faga 330 puntos e el 
325. Aínda que o seu compañeiro-rival 
en Yamaha gañe sete carreiras e el ca-
tro. Agora sabemos que os “campiona-
tos verdadeiros” son os de Rossi. Moitos 
dos seus seguidores en todo o mundo 
tamén o cren así, asubiando as vitorias 
alleas. Canto habería que aprender do 
rugby, ese deporte de brutos xogado 
por cabaleiros. Parabéns Lorenzo!

Parabéns Lorenzo!

 EMiliO BlANcO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

O 3.0 TDI, un motor 
diésel V6 altamente 
eficiente de última 

xeración, entrega 258cv (190 
kW) de potencia e 600 Nm de 
par. O motor eléctrico aporta 
94 kW de enerxía e 350 Nm de 
par. A potencia total do siste-
ma é de 373cv. Ambos moto-
res traballan en combinación 
co cambio tiptronic de 8 ve-
locidades. A batería de ións 
de litio, cunha capacidade 
de 17,3 kWh, permite unha 
autonomía en modo eléctri-
co de 56 km no ciclo NEDC; 
da mesma forma que sucede 
co consumo de combustible, 
isto supón un novo récord no 
segmento. A autonomía total 
é de 1.400 km.

Unha recarga comple-
ta desde unha toma de co-
rrente industrial leva menos 
de dúas horas e media. Cos 
servizos e-tron de serie in-
cluídos en Audi connect, os 
condutores poden utilizar os 
seus smartphones para con-
trolar funcións tales como a 
recarga e a climatización do 
habitáculo.

Un compoñente importan-
te cara á eficiencia é o sistema 
de xestión térmica mediante 
unha bomba de calor. Esta fai 
que sexa posible aproveitar a 
calor residual procedente dos 
compoñentes eléctricos para o 
interior do Q7 e-tron quattro. 
Deste xeito pódese quentar e 
arrefriar o interior rapidamen-
te consumindo pouca enerxía.

Audi Q7 e-tron 
quattro

Xa está dispoñible 
o Novo Fiat 500 
con motor turbo-

diésel de 1.3 litros e tecno-
loxía MultiJet de segunda 
xeración, que garanten di-
versión ao conducilo, unha 
grande autonomía e baixos 
custos de funcionamento. 
Dispoñible para o equipa-
mientos Lounge a un pre-
zo desde 13.900 euros. O 
Novo Fiat 500 é o único 
vehículo do seu segmen-
to que dispón dun motor 
turbodiésel.

Novo Fiat 500 1.3 
MultiJet II 95cv
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¡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

avenida de san marcos, nº 70, 1b - 15820 - santiago de compostela

www.eg4motor.es

Tels.: 981 587 610 - 981 587 409

Tels.: 981 572 228 - 981 587 333 

Fax: 981 572 246 

e-mail: recambiosbalsa@recalvi.es

Polígono del Tambre

Vía Pasteur, 8 - Parcela A

15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.recambiosbalsa.com

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AUTOMÓVIL
MATERIAL CARROCERÍA Y MECÁNICA

GESTIÓN DE FLOTAS
667 883 836

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda



Novo Honda CR-V 
160cv automático

■ XuRXO SOBRiNO | TexTo

■ uXíA QuEiRugA | FoTos

Polivalencia 
combinada  
con 
comodidade

Case sempre que subo a un todoterreo ou a un 
todocamiño para probar venme á cabeza unha 
lembranza da nenez. Moitos días, cando ía ao colexio 
de rapaz, recollíanos un chofer da empresa do pai dun 
compañeiro cun Land Rover para aforrarnos unha boa 

camiñada, case toda costa arriba. Aquel vehículo era o único todoterreo que había no 
mercado nacional nos anos 60. Un modelo totalmente espartano que hoxe incumpriría 
a normativa vixente, pois carecía de cintos de seguridade, ABS e outros moitos requisitos 
actuais. Aquelas viaxes que para nós, pequenos viaxeiros, eran unha delicia, hoxe 
serían, comparándoas con modelos como o que traemos a estas páxinas, unha tortura.
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En marcha
unha vez acomodados no posto de condución, a po-

sición do piloto é moi cómoda, apreciamos o seu gran-
de espazo interior afacémonos cos mandos e arrincamos! 
comezamos a aventura de facer quilómetros con este 
todoterreo.

En canto á nosa versión (Executive) con cambio au-
tomático, é moi rápido, a primeira marcha é moi curta e 
aproveita moito mellor as características do propulsor xa 
que amosa potencia e progresividade dende baixo réxi-
me. O novo cambio automático de 9 velocidades de con-
vertidor de par (orixe ZF) combina ben con este motor 
diésel 1.6 i-dEtc de 160 cabalos con sobrealimentación 
de sistema biturbo. Este modelo só está dispoñible con 
tracción total 4x4.

unha das peculiaridades deste propulsor é que equipa 
dous turbos, o primeiro empurra a baixas revolucións e, por 
outra banda, o segundo sopra cando o motor funciona a 
altas voltas. Na práctica, iso tradúcese nun funcionamen-
to máis agradable que se só incorporase un único turbo.

con este motor o novo Honda cR-V non perdeu nada 
da súa mellor virtude, a suavidade de funcionamento. As 

vibracións típicas dos propulsores diésel non existen neste 
modelo e o seu empurre é bastante agradable cando pasa 
a faixa das 1.500 voltas. Empurra con forza incluso con 
carga, pero tamén con progresividade, algo que reforza o 
poderío deste todoterreo.

Na proba dinámica dámonos de conta que en Honda 
optaron por unhas regulacións de suspensión brandas que 
potencian a comodidade a bordo, aínda que sacrificando 
un pouco o control das inercias. En curva decatámonos 
que non levamos un turismo, pois observamos un lixeiro 
balanceo, algo que nos lembra que a condución ten que 
ser acorde ao 4x4 que conducimos. de todos os xeitos, o 
cR-V ten un bo comportamento incluso con curvas enla-
zadas, sempre e cando non queiramos emular a iván Ares 
en pleno treito cronometrado.

Hai que ter en conta que, coma a maioría dos SuV, o 
elevado centro de gravidade condiciona o comportamento 
dinámico do vehículo cuns balanceos máis acusados cos 
dunha berlina. Así e todo, este Honda mantén a traxecto-
ría de forma moi estable, sendo un dos mellores da súa 
categoría neste apartado. A dirección ten un tacto bo e 
resulta bastante precisa.

Os freos teñen unha boa capacidade de retención e 
deteñen o vehículo nunha freada de urxencia dende 100 
quilómetros por hora nunha distancia óptima, aguantando 
tamén de xeito máis que correcto o traballo duro sen quen-
tarse en exceso. Mención á parte ten o control de estabili-
dade, cun bo tarado e cun funcionamento de maneira moi 
efectiva, sen brusquidades, o que, unido ao sistema que 
tensa os cintos de seguridade, amosa que Honda se preocu-
pou moito polo apartado de seguridade. O cR-V é un todo-
terreo cunhas reaccións nobres, doado de conducir e, como 
acabamos de mencionar, cun nivel alto de seguridade.

Na cidade resulta moi positivo o bo campo de visión 
do que gozamos grazas á altura e á gran superficie acrista-
lada, incluídos os enormes retrovisores. O novo cR-V segue 
sendo un vehículo moi cómodo en autoestrada ou vías rá-
pidas, en estradas “máis nosas”, ou sexa reviradas, mellorou 
moito con respecto ao seu antecesor, cumprindo de sobra 
sempre que vaiamos a velocidades legais.

A nosa unidade de probas, xentileza do concesionario 
oficial Honda en Santiago de compostela (gAlcAR), é un 
cV-R 1.6 i-dtEc 160 4x4 automático co acabado Executive. 
Pódese acceder a un modelo cV-R dende 22.900 euros.

a dirección ten un tacto bo e resulta bastante precisa

Lembro un 4x4 en que para acomodarnos entrabamos por 
unha porta traseira e o habitáculo, sen forrar e exento de cal-
quera luxo, tiña dous bancos corridos (un a “estribor” e outro 
a “babor”) acomodábamonos e iamos atentos por se o con-
dutor pasaba por riba dalgunha fochanca, pois o golpe seco 
nos riles estaba asegurado. Aínda así, recordo aquelas curtas 
viaxes con agarimo. Con ese pensamento infantil sentei no 

Honda CR-V da proba e o primeiro que pensei foi “que magní-
fico é o progreso”, ata ten televisión! Ben, unha pantalla táctil.

Tanto o CR-V coma o Civic, as matriculacións así nolo in-
dican, son dous dos piares fundamentais do fabricante xa-
ponés no noso país. Nos vindeiros meses veremos sumarse 
outro piar con forza coa introdución comercial, xa en pleno, 
do HR-V.
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Infoentretemento
O novo sistema de información 

e entretemento (Honda connect) é 
de serie en toda a gama cR-V a par-
tir do acabado Elegance, leva siste-
ma operativo Android 4.0.4 e con iso 

incorpora utilidades ás que estamos 
habituados nos nosos smartphone e ta-
bletas. Encontraremos detalles como 
facer zoom cos dedos sobre a pantalla. 
Este sistema móstranos a información 
do vehículo, a cámara de visión traseira 

para os aparcamentos, música e unha 
chea de posibilidades tecnolóxicas (hai 
que lerse a fondo o manual). Os ocupan-
tes poden conectarse a internet a través 
dunha conexión wi-fi cun router insta-
lado no Honda.

Interior
Vaiamos co modelo da proba. No interior po-

demos observar un salpicadeiro máis funcional, cos 
mandos máis á man e un aspecto de mellor calidade 
cunha lámina de efecto cromado que cruza todo o an-
cho do salpicadeiro. A pantalla táctil de sete polgadas 
é unha das grandes protagonistas do habitáculo. As 
prazas traseiras inclúen un sistema de pregado 60/40 
que se pregan simplemente tirando dun asideiro, cos 
asentos traseiros abatidos, a capacidade do maleteiro 
do novo Honda cR-V é de 1.648 litros, mentres que 
cos asentos na súa posición normal, o espazo é de 
589 litros. É de agradecer, e moito, a apertura do por-
tón posterior, ábrese el só automaticamente sinxe-
lamente tocando o tirador; o mesmo para pechalo 
(simplemente hai que premer un botón).

motor: 1.6 i-dtEc
cilindrada: 1.597 cc

estrutura: 4 cilindros en liña
distribución: dOHc 16 válvulas

Potencia máxima en cv / rpm: 160 / 4.000
Par motor en Nm cee / rpm: 350 / 2.000

tracción: 4x4
caixa de velocidades: Automática

Freos dianteiros / traseiros:  
discos ventilados / discos macizos

lonxitude total: 4.605 mm
anchura: 1.820 mm

anchura con retrovisores: 2.095,2 mm
Número de prazas: 5

Volume maleteiro (litros): 589
combustible: gasóleo

capacidade do depósito: 58 litros

FicHa técNica

climatizador automático dual
lamias de aliaxe de 18”

Honda connect Navi
Volante e pomo panca de cambio en pel

retrovisores exteriores eléctricos e calefactables
retrovisores exteriores pregables electricamente

Sensor de parking (dianteiro/traseiro)
teito solar panorámico

Sistema de entrada e arrinque sen chave
Portón traseiro eléctrico

dixital audio Broadcating (daB)
intermitentes integrados nos retrovisores

apoiabrazos central dianteiro e traseiro
Vidros traseiros escurecidos

Sistema Sil (indicador luminoso velocidades)
Porto conexión música uSB

asentos dianteiros calefactables
Faros de xenon

auto-acendido de luces
tapizaría en pel/símil pel

asento condutor eléctrico con 2 memorias

eQuiPameNto PriNciPal

Chasis e 
suspensións

O fabricante traballou 
arreo na mellora do cha-
sis para unha condución e 
manobrabilidade máis fina, 
novas chumaceiras na sus-
pensión dianteira e amor-
tecedores, ancho de vía 
dianteiro e traseiro incre-
mentados para contribuír 
a unha maior estabilidade, 
nova desmultiplicación da 
dirección para unha condu-
ción máis directa e tamén se 
redeseñou a insonorización 
do interior e na redución de 
vibracións, para mellorar o 
confort dos usuarios.

aBS + eBd + asistencia á freada
airbag condutor e acompañante

airbag lateral condutor e acompañante
airbag cortina prazas diant. / tras.

control de estabilidade e tracción (VSa)
tSa (taller Stability assist)

ancoraxe iSoFiX
Faros dianteiros antinéboa

limpaparabrisas dianteiro c/sensor de chuvia
repousacabezas dianteiros activos axustables 

en altura
axuste automático de faros en altura
ctBa Sistema de freo activo en cidade

SeGuridade

No interior podemos observar un salpicadeiro máis funcional

o maleteiro ten capaci-
dade para o “material” 

de toda a familia
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Estrés no interior dun automóbil

■ BRAiS gARcíA | TexTo

■ uXíA QuEiRugA | inFograFía

Os nenos ou os maiores? Seguramente moitos dos 
nosos lectores dirían, case compulsivamente, os cati-
vos. culpar estas pequenas persoas é moi común en 
moitas actividades das nosas vidas. Así e todo, os maio-
res tamén temos a nosa parte de culpa.

A miúdo acúsase aos nenos de seren unha fonte 
de nervios en traxectos ao volante, pero, segundo re-
vela un estudo da marca automobilística Ford, os pais 
xeran unha cantidade similar de tensión no coche. ter 
que aguantar os pais cantando é o primeiro motivo de 
enfado para os cativos en viaxes familiares en coche, 
segundo este informe. Os nenos tamén se queixan de 
que os pais e nais berren a outros condutores, os insul-
ten e que metan dedo no nariz.

A enquisa, realizada entre 2.000 rapaces europeos, 
mostra que o 66% di que os seus proxenitores son mo-
lestos en traxectos en coche. Ademais, que tanto as nais 
como os pais os chantaxean con larpeiradas ou pelícu-
las ou series para que se porten ben. Os pais son consi-
derados como os mellores condutores, especialmente 
por parte dos mozos. Malia todos os “subornos”, a res-
posta máis habitual dun neno a unha viaxe aburrida 
en coche é un clásico: “Falta moito?”

O estudo realizouse para poder comprender me-
llor o que lles gusta e o que non de viaxar nun auto-
móbil e revela sorprendentes diferenzas entre países. 
Os pais que cantan son os menos populares no Reino 
unido, onde un 39% dos cativos consideran este hábito 
o máis molesto. Os nenos franceses foron os únicos aos 
que isto non lles parecía un comportamento molesto; 
queixábanse o dobre de que os pais gritasen a outros 
condutores. En toda Europa, o 61% dos “peques” ase-
guran que os pais se enfadaron ou dixeron “palabras 
feas”, sendo os galos os peores (74%). italia é o único 
país no que menos da metade dos pais perden os ner-
vios (39%); para que falen dos latinos!

Falta moito?
A pregunta máis habitual cando se aburren os ca-

tivos é: “Falta moito?” (63%). Os nenos do Reino unido 
e italia son os máis proclives a pedir aos pais que po-
ñan música. cando se trata de que os rapaces se porten 
ben, un 26% di que papá e mamá lles deixan os seus 
smartphones para que xoguen con eles, e un 20% po-
den ver unha película ou un programa de televisión. Os 
proxenitores británicos son os máis proclives a dar lam-
betadas (29%). Os nenos que mellor se portan son os 
alemáns, xa que un 38% asegura que os seus pais non 
teñen que facer nada para que se porten ben.

Aínda que tanto pillabáns como pillabanas de to-
dos os países identifican ao seu pai como o que mellor 

conduce (61%), son os pais italianos os que obteñen 
unha mellor valoración (67%) e as nais británicas son 
as que máis preto están de ser elixidas como favoritas 
(45%). Os nenos que máis destacan meter o dedo no 
nariz como peor hábito paterno son os do Reino unido, 
seguidos dos de italia e Alemaña.

Ante todo, comodidade
ter “espazo vital” para os ocupantes no interior do 

automóbil é importante á hora de obter mellores re-
sultados de comportamento por parte de todos. A cli-
matización colabora, e moito, para mellorar o confort 
familiar. Viaxar cómodo é a primeira premisa para que 
reine a tranquilidade. Nos coches actuais ter puntos de 
carga para os distintos dispositivos dixitais é un dato 
favorable para manter a calma entre os máis pequenos 
da familia, e se podemos dispoñer de wi-fi no habitá-
culo, gañaremos moitos puntos para que a rapazada 
vaia máis tranquila... case sedada.

Os propulsores diésel non están a pasar polo seu mellor 
momento. Se xa tiñan detractores que o poñían como un 
motor moi contaminante, agora co escándalo Volkswagen 
isto agravouse. A hexemonía das mecánicas diésel no noso 
mercado pode chegar ao seu fin. As últimas noticias alar-
maron os usuarios, os compradores e os gobernos. Empezan 
a xurdir dúbidas de que ese dominio dos motores alimenta-
dos de gasóleo se manteña a longo prazo. Autocasion.com 
dá cinco razóns que fan perigar o diésel:

1. desconfianza. A organización de consumidores 
Facua xa manifestou a súa desconfianza, e a preocupación 
de que o sucedido cos motores de Volkswagen sexa unha 
práctica estendida no sector. Os consumidores, durante tan-
to tempo convencidos das bondades do diésel, atópanse, 
agora, confundidos. O escándalo das emisións afecta ne-
gativamente á imaxe dos motores diésel e vai xerar moi-
tos receos. A decisión de compra non se decantará xa de 
forma inmediata polo diésel e comezaranse a valorar ou-
tras opcións.

2.- restricións ao tráfico. París foi a primeira cida-
de en declarar a guerra a estes propulsores debido ao maior 
nivel de emisións de NOx que producen. A alcaldesa, Anne 
Hidalgo, propúxose erradicalos da capital francesa en 2020. 
Pola súa banda, londres estuda elevar a taxa de circulación 
pola contorna urbana. En España, de momento, non hai 
medidas concretas. Así e todo, José Antonio díaz lázaro, 
coordinador xeral de Medio Ambiente de Madrid, xa anun-
ciou que o concello está traballando nun ambicioso plan 
para facer fronte á contaminación. todo fai pensar que as 
grandes cidades españolas seguirán ás capitais europeas e 
endurecerán as medidas anticontaminación.

3.- diferenza de prezo dos combustibles. Hai anos, 
a diferenza entre o litro de gasóleo e o de gasolina era moi 
avultada. Na actualidade, a fenda de prezos reduciuse no-
tablemente, polo que, sen ter en conta outro tipo de gastos 
asociados ao diésel, terán que percorrerse moitos quilóme-
tros para amortizar o sobreprezo que supón a compra dun 
vehículo de gasóleo fronte a un de gasolina.

4.- mantemento. O custo por quilómetro dun vehí-
culo diésel sempre vai ser maior que en calquera outro tipo 
de vehículo. iso débese en gran medida a unhas mecánicas 
moi complexas que requiren un maior mantemento, polo 
que as revisións son máis caras e as avarías, tamén. Ademais, 
os novos sistemas anticontaminación engaden aínda máis 
complexidade aos motores diésel e máis gasto ao peto.

5.- endurecemento das normativas. A uE está des-
envolvendo uns novos tests de emisións que se achegan á 
condución real, polo que os diésel terán máis complicado 
cumprir as condicións de homologación. Ademais, despois 
dos últimos acontecementos, a uE vese na obriga de tomar 
medidas máis severas aplicando unha normativa máis es-
trita. É moi posible que os futuros ciclos de homologación 
e normativas europeas se endurecerán de tal forma que 
os motores diésel terán que perder prestacións para po-
der cumprilas.

O futuro dos motores diesél

Quen xera máis tensión nun coche... os nenos ou os maiores?

  A maioría dos pais 
molestan aos seus fillos 
durante os traxectos en 
coche, sobre todo cando 
cantan mentres conducen 
ou ao meter o dedo no nariz

  A maioría dos pais 
perden os nervios ou din 
“tacos” diante dos seus 
fillos, especialmente en 
Francia.
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■ REdAccióN | TexTo

O vehículo seminovo (3/5 anos) 
eríxese como unha interesante solución 
de mobilidade polo seu prezo máis com-
petitivo e as súas prestacións grazas ao 
plus de equipamento que incorpora, as-
pecto que o distingue do vehículo de 10 
anos, que non pode lucir moitos dos atri-
butos dun coche con apenas tres anos de 
antigüidade.

tal é a diferenza entre ambos que a 
demanda de equipamento no VO semi-
novo supera nun 33,7 por cento a do “mi-
leurista”, segundo datos de AutoScout24.

Equipamento clave
dentro do amplo equipamento que 

ofrece un automóbil, hai unha serie de ele-
mentos que son irrenunciables para todo 
condutor que acode ao mercado do VO. Son 
os dez imprescindibles. Aqueles que non de-
ben faltar nunca se queremos vender ben.

dentro deste top 10, algúns es-
tán relacionados coa experiencia de 
condución, como a dirección asisti-
da, o control de tracción e o control de 
velocidade. As sensacións ao volante 

deben ser as mesmas xa sexa nun ve-
hículo novo ou nun de ocasión. isto é 
innegociable para o condutor. En can-
to á seguridade, os faros antinéboa e o 
inmovilizador, que evita que se poña 
en marcha o coche de forma accidental, 
son elementos tamén moi apreciados 
polos condutores.

Ademais do confort na condución 
e a seguridade, a comodidade e a au-
tomatización do coche tamén son fun-
damentais, polo que non debe faltar a 
pechadura centralizada e apertura de 
ventás eléctrica, elementos que facilitan 
accións tan habituais nun coche como 
o seu peche ou a subida e baixada dos 
cristais dianteiros e traseiros.

Extras interesantes
Pola súa banda, o equipo de música 

e o ordenador de a bordo proporcionan 
a cota de entretemento e infotainment 
dentro das principais demandas de equi-
pamento. E, curiosamente, o estético ta-
mén vende, pois as lamias de aliaxe son 
outros dos extras máis considerados.

Collendo folgos
Os vehículos seminovos son preci-

samente os que máis medran no mer-
cado de ocasión. Así, segundo ganvam, 
as vendas dos primeiros medraron ata 
setembro un 21,7%. Este aumento na 
compra axuda a que os prezos do mer-
cado se estean recuperando. En concre-
to, durante o mes de setembro o importe 
medio creceu un 7 por cento con respec-
to ao mesmo mes do ano anterior, alcan-
zando os 14.050 euros.

Segundo o director xeral de 
AutoScout24, gerardo cabanas, “fronte a 
un vehículo de máis de 10 anos, sempre 
máis económico pero peor equipado, os 
seminovos marcan a diferenza no mer-
cado de ocasión, sobre todo porque in-
corporan un completo equipamento que 
permite, por un mellor prezo, gozar das 
prestacións e sensacións propias dun ve-
hículo novo. E é precisamente no prezo 
onde o seminovo terá que facer un maior 
esforzo, debido a que os plans de axudas 
de novos reduciron o diferencial de impor-
tes entre un e outro, restándolle un dos 
seus principais atractivos para a compra”.

Controis efectivos 
das emisións

A Sociedade Española 
de Saúde Pública e 
Administración Sanitaria 
(Sespas) e a Sociedade 
Española de Sanidade 
Ambiental esixiron a reali-
zación de “controis efecti-
vos” das emisións de todos 
os vehículos en circulación, 
de modo fiable e indepen-
dente dos fabricantes, tralo 
caso Volkswagen.

Pediron investigar a to-
das as marcas que comer-
cializan vehículos na UE por 
si os sistemas fraudulentos 
para eludir os controis de 
emisións contaminantes se 
están aplicando por outros 
fabricantes. Tamén recla-
maron a creación dun ór-
gano de carácter público 
e independente con “fun-
cións de verificación e con-
trol similares aos da EPA 
dos EE.UU.”, así como que 
se respecten os dereitos 
dos traballadores das fac-
torías que puidesen estar 
afectadas polo escándalo.

Ambas sociedades 
destacaron que o proble-
ma da contaminación at-
mosférica relacionada co 
tráfico non se acaba nos 
motores diésel, xa que “os 
de gasolina tamén emiten 
contaminantes e gases de 
efecto invernadoiro, inclu-
so estes últimos en maiores 
cantidades”.

Os vehículos seminovos e equipados son os desexados

O mercado de ocasión vólvese esixente
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os primeiros pasos dos
emprendedores l&K

Laurin e Klement, un me-
cánico e un libreiro, compar-
tían amais do nome de pía o 
seu espírito creativo e o amor 
polas bicicletas, por iso deci-
diron construír eles mesmos 
unha á que chamaron, pa-
trioticamente, Slavia. Este foi 
o inicio dunha evolución per-
soal e profesional que os leva-
ría a cumprir o seu soño no ano 
1905 coa presentación do seu 
primeiro automóbil. Con todo, 
ata este punto da historia, hou-
beron de dar pequenos pasos, 
dedicarse arreo e facerse un 
oco no mercado para chegar a 

onde querían. Foi no ano 1985 
cando Laurin e Klement come-
zaron a súa primeira aventura 
empresarial coa creación dun-
ha fábrica de bicicletas chama-
da tamén L&K. Seis anos máis 
tarde fabricaban a súa primeira 
motocicleta, sendo os artífices 
dalgunhas das primeiras do 
mundo, e anunciábanse nun 
catálogo como fábrica de bici-
cletas, motocicletas e automó-
biles en Slavia, Mladá Boleslav 
(Bohemia). Foron acumulando 
vitorias e marcas de velocida-
de con elas, como por exemplo 
a dunha proba equivalente ó 
campionato do mundo de mo-
tociclismo en Francia, que ga-
ñou o piloto Václav Vondrich 
cunha moto Slavia. Animados 
polo éxito, engadíronlle dúas 
rodas máis e no ano 1900 pre-
sentaron en Praga o chamado 
“cuadriciclo”, un vehículo de 
catro rodas no que o pasaxei-
ro sentaba diante e algo máis 
baixo que o condutor. Un ano 
despois, durante a celebración 
do Salón de Viena, L&K presen-
taron un destes coches cunha 
novidade: por primeira vez in-
corporaba un volante en lugar 

dun manillar. Os expertos do 
mercado auguraban naquela 
época que L&K non tardarían 
en crear un automóbil, xa que 
en abril do ano 1905 presen-
taran no Salón do Automóbil 
de Praga un propulsor en V de 
dous cilindros que deixaba cla-
ro que a experimentación da-
ría os seus froitos máis cedo 
que tarde. Con esta traxecto-
ria, podemos dicir que os pre-
decesores de Skoda foron uns 
novos emprendedores que 
empezaron dende abaixo na 
automoción experimentando 
con tódalas familias do sector.

o primoxénito de l&K
O salto á produción de au-

tomóbiles chegaría no ano 
1905 e fixérono co convertible 
7 CV ou Voiturette, que en fran-
cés significa carro ou coche pe-
queno, termo que describía á 
perfección a criatura que saca-
ban ó mercado logo de publi-
car as primeiras fotografías nun 
xornal e nunha revista semanal 
sueca e de someter o coche ós 
tests de condución iniciais, un 
requisito imprescindible para 
poder poñelo á venda. Estes fo-
ron os primeiros pasos dunha 
empresa que tivo no Voiturette 
a súa plataforma de lanzamen-
to no sector e que foi evolu-
cionando ata converterse nun 
fabricante de gran volume con 
éxito a nivel internacional e con 
arredor de 40 versións de mo-
delos dispoñibles. É unha análi-
se que se sostén en datos como 

o feito de que Skoda leva ven-
didos máis de 17 millóns de 
coches dende 1905, o que de-
mostra a fortaleza da marca.

Voiturette a
No relativo ás característi-

cas do vehículo, a produción 
do Voiturette A seguía o prin-
cipio moderno (daquela) de 
incorporación do motor refri-
xerado por auga de 7 CV, 5.2 
KW, e dous cilindros cunha ca-
pacidade de 1.005 centímetros 
cúbicos. Alcanzaba unha ve-
locidade máxima de 40 km/h 
cunha transmisión de tres 
marchas ademais da marcha 
atrás e cun peso aproximado 
de media tonelada. L&K pro-
duciron un mínimo de 40 uni-
dades deste modelo que foi o 
primeiro de fabricación propia.

a unión con Skoda
En 1907 a firma transfórma-

se nunha sociedade anónima 
e así foi posible que se expan-
dise e exportase automóbiles 
a case todo o mundo, che-
gando a vender en Rusia 530 

A historia de Skoda comezou 
a escribirse hai 120 anos pero 
en outubro deste 2015 cele-
brou unha data especialmen-
te significativa: os 110 anos do 
inicio da produción de auto-
móbiles en Mladá Boleslav, 
unha cidade da rexión de 
Bohemia Central na República 
Checa. Corría o ano 1905 can-
do os emprendedores Václav 
Laurin e Václav Klement (L&K) 
deron a coñecer o seu primei-
ro coche: o lendario Voiturette 
A, baixo a empresa que leva-
ba as súas siglas. Isto mar-
cou o principio da historia da 
produción de automóbiles de 
éxito en Mladá Boleslav. Hoxe, 
Skoda é unha das catro em-
presas de automóbiles máis 
antigas do mundo e as plan-
tas de produción no país de 
orixe están situadas na propia 
cidade pioneira, onde se ato-
pa a sede central, e tamén en 
Kvasiny e Vrchlabí. Ademais, 
saen vehículos das liñas de 
produción de distintos cen-
tros situados en países como 
China, India e Rusia. A viaxe 
na que nos mergullamos no 
Retro-Visor do mes de nov-
embro é de longa traxectoria 
porque ese é o camiño que 
leva percorrido esta compa-
ñía centenaria.

 Voiturette A

  O voiturette 
A marcou o inicio 
dunha produción 
automobilística 
de éxito en Mladá 
Boleslav

  A casa checa 
leva vendidos máis 
de 17 millóns de 
coches en todo o 
mundo

O primeiro Skoda 
cumpre 110 anos
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coches entre 1911 e 1914. A 
Primeira Guerra Mundial tivo 
consecuencias positivas nas 
contas da casa checa, que foi 
obrigada a subministrar vehí-
culos e municións ó Exército 
austro-húngaro. Con todo, 
a crise económica posterior 

á contenda provocou que 
os fundadores procurasen 
un socio para a súa fábri-
ca. Así no ano 1925, Laurin 
& Klement únense a Pilsen 
Skoda Co., un xigante da in-
dustria de maquinaria. Xuntos 
acadaron un éxito notable co 

Skoda Popular. Na actualida-
de, como lembranza e home-
naxe ós fundadores da marca 
Skoda, os equipamentos máis 
altos do Octavia e o Superb, 
os dous modelos máis re-
presentativos, denomínanse 
Laurin & Klement.

a evolución da súa imaxe
1895-1905 A fabricación de bicicletas e motocicletas do taller de Mladá Boleslav facíase baixo a marca Slavia, cun logo-

tipo composto por unha roda con follas como símbolo da nación eslava. Máis tarde, engadíronselle os nomes 
dos fundadores.

1905-1925  O estilo Art Nouveau tivo a súa influenza na evolución do emblema de Skoda a comezos do século XX. As ini-
ciais dos fundadores rodeáronse de loureiros, en referencia ó apelido laurin, en forma de coroa, algo que se 
ten asociado coa fama e o éxito na antigüidade.

1926-1933  dende este momento, os coches saen baixo a marca Skoda, cun logotipo que amosa continuidade coa etapa 
anterior, aínda que cunha nova forma ovalada e co nome da marca dominando o centro e rodeado de loureiro.

1933-1990  É a etapa do logotipo coa “frecha alada” cuxa orixe é un misterio. trátase dun círculo azul e branco que se 
completa cunha frecha de punta estilizada.

desde 1990 Aínda de autoría descoñecida, en negro e verde; o negro da tradición centenaria e o verde da produción sos-
tible. Hai máis explicacións: o negro é o globo, a á o progreso, a frecha a velocidade de fabricación e o ollo a 
visión de Skoda.

Visita virtual ao 
museo da compañía

A historia da marca checa pode coñe-
cerse polo miúdo no museo que rea-
briu as súas portas hai dous anos, logo 
dunha remodelación extensa co fin de 
modernizalo, que agora permite pasear 
polo relato ilustrado da traxectoria da 
compañía nun escaparate multimedia. 
O Museo Skoda virtual está dispoñible 
as 24 horas do día. grazas a google 
Street View, a ferramenta coa que po-
deremos pasear polo museo dende a 
comodidade do fogar experimentando 
a arquitectura industrial das salas de 
exposición e mesmo observando máis 
de preto os vehículos históricos lenda-
rios. Nun par de clics veremos de pri-
meira man as xoias automobilísticas da 
casa checa en diferentes salas históricas 
coas que viaxar a través dos 120 anos 
de historia corporativa. E a experiencia 
non remata con esta virtualidade se-
nón que vai máis alá: a visita danos a 
opción de sentar ó volante dalgúns dos 
modelos exhibidos, como é o caso do 
Voiturette A e outros referentes como o 
Skoda 10, o 860, o Skoda Superb 4000 
e o 1101 “tudor” cabriolet. Ademais, a 
experiencia virtual permite explorar en 
profundidade o prototipo Skoda Visiond 
e as cabinas do piloto dos modelos de 
competición 130RS e Fabia Super 2000. 
Son máis de 1.800 metros cadrados de 
exposición, cunha colección que amo-
sa arredor de 340 pezas, nas que se in-
clúen vehículos producidos en serie, 
modelos de competición e prototipos 
e varias ducias de motores, catro mo-
tos e mesmo unha bicicleta.

Revista quincenal gratuita de Santiago
Si quieres recibir STGO! en formato PDF 
envíanos tu correo a: lectores@revistastgo.es

La actualidad de Compostela 
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Proba

o fabricante francés, ben co-
ñecedor do publico a quen van 
dirixidas estas rodas, presén-
tanolas como 50% de campo 
e 50% de asfalto, aínda que a 
aparencia e 100% off road. 
Sorprende especialmente 
o escaso perfil da roda e os 
tacos blandos, isto último vai 
marcar moito a súa duración. 

Tendo unha competencia 
tan feroz como a de Continental 
TKC 80 e a de Metzeler Karoo 
T, a Anakee Wild non se amen-
drenta e é capaz de sacar pei-
to nas viaxes de aventura con 
máquinas como a GS.

Como se comportan so-
bre fondo negro? Sorprende 
moito polo seu agarre en seco, 
en curva e imperativo coller o 
manillar con decisión pero a 
trazada e limpa sen estraños e 
incluso en pleno apoio permi-
te frear con contundencia sen 

desequilibrarse, dan moita se-
guridade. Sempre que fagamos 
moitos quilómetros por estrada 
vainos a “invitar” a utilizar uns 
tapóns para as orellas, a rumo-
rosidade e moi alta. Acábaste 
acostumando, pero é un tanto 
molesto.

E en mollado? En mollado, 
ollo! Todo aquel que circulase 
en asfalto húmido ou molla-
do ben sabe que a condución 
se volve delicada, apenas uns 
centímetros de goma tocan no 
chan, pero se fas unha pilotaxe 
suave, sen brusquidades e non 
apuras as freadas podes circu-
lar con seguridade. Nestas con-
dicións nótase moito a moto 
utilizada. A BMW de última for-
nada ponnos as cousas ben 
doadas: control de tracción en 
modo “Rain”, ABS integral e un 
sistema de suspensións regu-
lables apoiadas co Telelever e 
Paralever que fan que a con-
dución sexa cousa de nenos.

Chegamos ao marrón! Por 
fin chegamos ao hábitat pre-
ferido destas rodas. O corazón 

empeza a latexar, o control de 
tracción en modo “Enduro Pro”, 
por diante quilómetros de pista 
de terra e pedras, os 125cv da GS 
cospen pedras ao infinito, a trac-
ción en todo momento é coma 
un regalo do Apóstolo, chega 
un momento que xa non sei se 
estou probando unhas gomas 
ou facendo o Dakar galego, soa-
mente cabe dicir Wild Wild West. 
Pero todo o bo se acaba despois 
das derrapaxes moi controlables 
decido trocar de festa e toca bai-
lar coa máis fea “a lama”. A lama é 
un pesadelo, aparece e desapa-
rece cando lle peta nos camiños 
da nosa xeografia. Teño que bai-
lar con ela e claro... ao principio 
cos tacos limpos todo é sinxelo, 
pero a medida que se empezan 
a embozar; bailo de verdade dun 
lado a outro do camiño!, aquí si 
que realmente me acordo dos 
260 quilos da “xermana”, os 
pneumáticos cumpren, pero a 
máquina ten as súas limitacións. 
Se se pode, mellor fuxir da lama.

Resumindo. Un pneu-
mático excelente para viaxes 

africanas ou calquera outra 
aventura, aínda que é ca-
paz de sacar o máximo par-
tido das Maxitrail e levalas 
a onde os seus propietarios 
nin imaxinarían que poderían 
chegar.

Para os máis aventureiros

Novo Michelin Ankee Wild

Xa están aquí os novos pneumáticos Michelin 
Anakee Wild. Aínda que non chegarán o 

mercado ata principios do 2016, en SPRINT 
MOTOR tivemos a oportunidade de probalos 

sobre unha BMW R1200GS Adventure.

■ JORgE HOMBRE | TexTo      ■ SPRiNt MOtOR | FoTos

BREVES
O 83% das baterías de vehículos 
con sistema de propulsión híbrido 
que foron rexeneradas logra supe-
rar os 180.000 quilómetros duran-
te o seu novo ciclo de vida. Este 
compoñente novo ten un prezo de 
1.800 euros, mentres que o rexene-
rado custa 600.
Ficosa desenvolveu unha solución 
que permite limpar de forma au-
tomática as lentes dos sensores e 
das cámaras integradas nos vehícu-
los. Esta tecnoloxía, coñecida como 
Sensor & camera cleaning, elimina 
a suciedade destes dispositivos a tra-
vés dun sistema que expulsa auga 
e/ou aire a presión, en función das 
necesidades de cada momento e da 
posición da lente.
Audi iniciará a finais de 2016 a co-
mercialización dunha variante de gas 
do seu modelo A4 Avant, denomina-
da A4 Avant g-tron, que pode utilizar 
tanto gas natural como Audi e-gas.
Cadillac ten previsto lanzar a  
principios de 2016 o novo ctS-V, que 
se converte no modelo máis potente 
da súa historia, ao incorporar un pro-
pulsor que desenvolve 649cv. Estrea 
unha motorización de gasolina tur-
boalimentada de 6.2 litros V8 que 
se combina cunha caixa automática 
con levas no volante.

Na lama os michelin cumpren, outra cousa é a máquina

o fabricante presén-
tanolas como 50% de 

campo e 50% de asfalto
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Calendario

Calendario  
de  probas DECEMBRO  2015

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

5 de decembro Concentración Coches Clásicos Montes de Málaga Concentración Málaga Málaga España

6 de decembro Autocross Ibiza 2015 Autocross Ibiza Ibiza España

6 de decembro Motocross Bellpuig - Lleida Motocross Bellpuig Lleida España

6 de decembro Cto. Autonomías Cross Country - Huesca Cross Country Valverde del Camino Huelva España

6-7 de decembro Cto. Andalucía Velocidade Velocidade Circuíto de Xerez Cádiz España

12 de decembro Cto. España Rallys TT - Castellón Rally TT Sant Mateu Castellón España

12 de decembro Superprestigio Dirt Track - Barcelona Dirt Track Barcelona Barcelona España

19-20 de decembro II Eurocidade Tui Valença Rally Tui-Valença España-Portugal

26 de decembro Concentración Motos Clásicas Montes de Málaga Concentración Málaga Málaga España

27 de decembro Cto. Enduro Indoor - Rodeiro Enduro indoor Rodeiro Pontevedra España

31 de decembro Cto. España Freestyle - Madrid Freestyle Madrid Madrid España

29 de novembro Cto. Galego de Trial - Vilagarcía Trial Vilagarcía de Arousa Pontevedra España

O fabricante xaponés 
de coches Premium 
Lexus comezou a co-

mercialización do novo GS, o 
cal recibe unha importante re-
novación que lle aporta unha 
nova imaxe e un equipamen-
to moi destacado. As primeiras 
entregas no noso país faranse a 
primeiros de 2016.

O seu deseño evolucionou 
cara a unha imaxe máis atre-
vida e rechamante, cun des-
tacado frontal que incorpora 
unha marcada grella en dobre 
punta de flecha, faros LED de 
tripla faz cun novo deseño de 

luces diurnas DRL, luces tra-
seiras tamén LED e un novo 
deseño das lamias de aliaxe. 
Ademais, o Novo GS300h é 30 
mm máis longo que o seu an-
tecesor, debido ao cambio de 
frontal cun maior voladizo. O 
resto de dimensións permane-
cen inalteradas.

Interiormente os cambios 
están orientados principal-
mente nos pequenos detalles 
tales como insercións no salpi-
cadeiro, pomo de metal e coiro 
en liña cos tiradores ou volante 
coa parte central en coiro (aca-
bado Luxury).

Motor híbrido 2.5 L4. O Lexus 
GS 300h conta cunha potencia 
de 223cv e un consumo homo-
logado de 4.7 litros/100 km, 
equipado con tracción traseira. 
As emisións de CO2 son de tan 
só 109-115 gramos, coas pres-
tacións melloradas respecto ao 
modelo anterior.

PreZoS GS 300h

Modelo  Euros
gS 300h EcO 45.900
gS 300h cORPORAtE 50.700
gS 300h EXEcutiVE 57.400
gS 300h F SPORt 66.500
gS 300h luXuRY 69.500
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CEA considera 
insuficiente o 

investimento para 
a conservación 
das estradas

A Fundación cEA valora como in-
suficiente o investimento destina-
do á conservación de estradas en 
España, dada a importancia que ten 
o bo estado da calzada con respec-
to á seguridade viaria e á prevención 
de accidentes de tráfico. destaca a 
marxinación á que se viu someti-
da a conservación das estradas na-
cionais durante os últimos anos. Só 
para 2016 se prevé un aumento anual 
dun 4,5% (2.007,8 millóns de euros 
fronte a 1.921,4) nos orzamento do 
Ministerio de Fomento que na súa 
maioría destínanse a construción no 
canto da mantemento da vía.

A conservación de estradas é un 
alto prezo que sempre pagan os con-
dutores. circular por unha estrada en 
mal estado provoca ademais de acci-
dentes de tráfico, un maior gasto de 
combustible e dos pneumáticos, e 
problemas mecánicos para o vehículo.

O problema da falta de man-
temento das vías, que afecta di-
rectamente aos automobilistas e á 
seguridade viaria, supón un sobre-
custo anual para os condutores do 
noso país de preto de 2.000 millóns 
de euros.

Novo 
Lexus 
GS300h



Surtidores clásicos feitos en galicia

■ ROcíO PEREiRA | TexTo     ■ SPRiNt MOtOR | FoTos

Hoxe empeza todo
Érase unha vez un home que le-

vaba 30 anos traballando cada día 
con chaqueta e gravata nunha em-
presa onde o máis importante eran 
os resultados, os beneficios a fin de 
mes que caracterizan o “capitalis-
mo brutal” (algo para o que nacen 
e se desenvolven as empresas, que 
con resultados negativos pecha-
rían). Chega un momento no que 
esa vida non é a desexada, non é a 
que esta persoa quere e a situación 
acaba “queimando” de tal maneira 
que decide romper con esa diná-
mica e empezar unha nova vida. 
Sen horarios, sen xefes, valorando 
o tempo por enriba dos cartos e fa-
cendo aquilo que dende cativo lle 
saía de xeito case natural, herdan-
do unha vocación familiar do seu 
avó que era “un manitas”. Ese home 
chámase Luis Martín e el é un dos 
artífices do Gaspumpgarage, no 
que agora está implicado un equi-
po ou máis ben “somos un club”. 
Aínda que queira despersonalizar 
o labor e restar importancia á súa 
iniciativa, é certo que sen el non 
estariamos falando deste taller de 
restauración.

Paixón vintage
En realidade esta é unha historia 

de amor; o amor polo vintage, espe-
cialmente pola década dos 50 e por 
todo aquilo que teña que ver cos co-
ches e coa condución. Luis comezou 
a adquirir pezas nas súas viaxes por 
Europa e, sobre todo, polos Estados 
Unidos, o berce deste coleccionismo. 
Alí fálase da “man cave” a caverna do 
home, esa guarida persoal na que cul-
tivan as súas afeccións que, en moitos 
casos, camiñan pola senda da recupe-
ración histórica deses obxectos míti-
cos que marcaron época. En España, 
segundo conta Luis, é imposible des-
envolver esta afección porque non 
existen estes materiais “aquí non gar-
damos nada. No taller restauramos, 
por exemplo, máquinas de pintball 
que reparaban un amigo meu e que 
me contou que chegado un momen-
to, no almacén nos que as gardaban 
dedicáronse a rompelas porque ocu-
paban espazo. E hoxe valen ouro pero 
xa non as temos porque se desbo-
taron, romperon ou tiraron ó lixo”. 
Por outra banda, cómpre sinalar 
que a España dos anos 50 en pleno 
Franquismo, non era en nada pareci-
da á sociedade norteamericana.

Viaxar ó futuro é unha fazaña difícil 
de alcanzar ou case imposible, 
de momento, pero regresar ó 
pasado semella algo máis doado, 
especialmente se o facemos a través 
de obxectos que nos permiten viaxar 
décadas atrás no tempo lembrando 
épocas que con toda probabilidade 
non volverán. Este salto histórico é 
factible grazas a Gaspumpgarage, un 
taller de Ferrol que restaura surtidores 
e diversos tipos de mobiliario urbano 
clásico norteamericano e que tamén 
ofrece reproducións deses obxectos. 
O proxecto empresarial nace do maxín 
e emprendemento dun grupo de 
persoas que querían converter a súa 
paixón nun modo de vida e así levan 
dous anos nos que se situaron como 
un referente para quen busca estes 
materiais, ben sexa por gusto persoal 
ou por necesidade profesional.

Paixón vintaxe

  No 
Gaspumgarage de 
Ferrol restauran 
e reproducen 
surtidores de 
gasolina e outras 
pezas dos anos 50

  é unha 
referencia en 
Galicia e España 
porque non hai 
moitos talleres 
que se dediquen 
a recuperar estas 
pezas

Grazas aos 
ferroláns de 

Gaspumpgarage 
é doado volver 

aos anos 50
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Un oco no mercado 
“Gustábanme os surtidores 

de gasolina clásicos. Investiguei 
sobre eles, busqueinos, habían 
quen os vendía por 3.500 eu-
ros e ocorréuseme mercar un 
e restauralo. Descubrín que 
me gustaba e que iso implica-
ba traballar para min. Vin que 
iso era a felicidade”. E ata hoxe. 
Tivo claro que quería dedicarse 
a restaurar pezas antigas me-
tido na súa cova, no seu gara-
xe, con tranquilidade, a modo, 
gozando o momento, sen mi-
rar o reloxo e ó ritmo que lle 
pedía o corpo. É o que seguen 
facendo no taller. E fano con 
éxito porque son unha refe-
rencia, xa que podemos dicir 
que o Gaspumpgarage é úni-
co na súa especie. Non teñen 
competencia e non só pola 
paixón coa que se esmeran á 
hora de facer o traballo, senón 

porque non hai moitos sitios 
en España nos que se repro-
duzan surtidores de gasolina 
clásicos de estilo americano. O 
proceso foi paseniño; unha vez 
que entraron no mercado fo-
ron facendo contactos con co-
leccionistas de Francia ou de 
Bélxica onde “hai naves entei-
ras ateigadas de cousas que hai 
que saber ver e separar a palla 
do gran porque hai auténticos 
tesouros e todo é aproveitable; 
dun foco antigo fas unha lám-
pada preciosa”. 

Agora, cunha rede de pro-
vedores establecida xa non lles 
compensa viaxar fóra na pro-
cura dos produtos, senón que 
o que precisan chega directa-
mente a Ferrol. “Compramos 
moitas pezas e imos restau-
rando en función do que nos 
piden”.

O día a día
O Gaspumpgarage ben 

podería ser un museo da dé-
cada dos 50. Surtidores de 
gasolina, dispensadores de 
aceite, máquinas comecartos, 
máquinas de pintball, parquí-
metros, motos ou carteis lumi-
nosos conforman o catálogo 
completo de homenaxe ó pa-
sado. Teñen as pezas e van res-
taurando para logo vender a 
todo tipo de clientes: hai per-
soas particulares que queren 
un surtidor da pantera rosa, 
por exemplo, e persoas que 
os queren para os seus ne-
gocios de hostalería, de de-
coración, tendas de roupa e 

mesmo produtoras de cine e 
televisión para ambientar os 
seus programas. Dedícanse a 
restaurar pezas orixinais e de-
volverlles a vida pero tamén 
fan réplicas de tres ou catro 
modelos clásicos de surtido-
res americanos nun proce-
so de aprendizaxe continua; 
aquí non hai límite. Os orixi-
nais poden custar arredor de 
1.600 euros e a reprodución, a 
metade. “Hai millóns de com-
pañías petroleiras en todo o 
mundo pero as marcas máis 
frecuentes coas que traballa-
mos son Texaco ou Sinclair e 
a que máis gusta é Shell”.

Pezas especiais
Cada peza é única e cada 

proceso de restauración ou 
de reprodución require o seu 
tempo e toda a atención. Con 
todo, hai obxectos que so-
bresaen. Coches de tiovivos, 
os parquímetros, semáforos 
americanos antigos, máqui-
nas expendedoras de Coca-
Cola, jukebox (as máquinas 
de discos antigas) “non hai 
quen se aburra, a monoto-
nía neste traballo non existe. 
Ata fixemos un R2-D2 orixi-
nal movido por radiocontrol. 
Sacámolo á rúa e a xente que 
pasaba quedou alucinada”. 

Sobre o labor que desenvol-
ve o equipo de traballo de 
Gaspumpgarage di Luis que 
“é bonito, gratificante pero 
aínda hai xente que non va-
lora o artesanal, a restaura-
ción que precisa moitas horas 
de dedicación dunha persoa”. 
Por poñer un exemplo, apun-
ta que unha neveira antiga do 
refresco de cola mencionado 
pode custar arredor de 1.500 
dólares e unha vez restaurada 
e preparada o seu valor aca-
da os 9.000 dólares. Hai per-
soas que non comprenden 
ese prezo.

A felicidade dos 
proxectos en marcha

O escaparate virtual do 
taller está na súa web www.
gaspumpgarage.com, onde 
pode contemplarse a arte de 
garaxe que practica o equipo 
de expertos nestas maqui-
niñas míticas. Traballan des-
de Ferrol para toda España e 
para o resto do mundo. Nestes 
momentos afánanse en recu-
perar varios surtidores, unha 
máquina recreativa antiga, es-
tán restaurando un frigorífico 
e facendo unha réplica. Entre 
os proxectos de futuro está 
unha “wall box”, unha caixa de 
parede, literalmente, nas que 
se elixían as cancións para que 
soasen nas jukebox. “Estamos 
adaptándoas e conectando 
esa peza a un reprodutor di-
xital actual para poder sintoni-
zala cun fío musical moderno”. 
Ademais, está en marcha un 
novo R2-D2, desta volta sen 
radiocontrol, pensado como 
obxecto decorativo e con de-
tector de presenza, que fale e 
prenda luces. De escoller unha 
peza especial, ese é “un sur-
tidor Bennett 541 america-
no orixinal que conseguimos 
que funcionase de verda-
de cun depósito de 50 litros 
para un coleccionista de mo-
tos importante que quere en-
cher o depósito directamente 
desde ese tesouro vintage”. As 
fillas de Luis Martín, impulsor 
do Gaspumpgarage pasáro-
no mal co cambio de vida do 
pai “agora vou cheo de acei-
te pero isto é como cos nenos 
pequenos que cando chegan 
á casa sucios é porque o pa-
saron moi ben”. No seu caso 
cúmprese: “son feliz; fago o 
que quero cando quero”.

o nivel de restauración é impecable
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Ralis

“Grille” manda, Alonso triunfa
I Rali Rías Altas

■ MiguEl cuMBRAOS | Texto    ■ SPRiNt MOtOR | Fotos

Un proxecto común das escuderías 
A Coruña, Centollo e Ferrol “pariu” 

un novo rali galego, a disputar 
en estradas coruñesas. Fixose así, 
realidade a primeira edición do 

“Rías Altas”, que recuperou o paso 
por especiais de antano –Vilozás, 

Doroña, O Roxal- ou o esplendor de 
saír e chegar da emblemática praza 

de María Pita. Contando para o 
nacional de ralis históricos, así como 
para a xa decidida copa Suzuki (pola 

anulación de Cantabria) a inédita 
carreira traía de novo a Galicia esta 

modalidade de ralis, anos atrás 
representada pola cita que nacía e 

morría na vila de Melide.

Cunha grande inscrición (pilotos como César 
Antón, Daniel Alonso, Antonio Sáinz, Amador Vidal, 
Sergio Vallejo, Manuel Senra, Jesús Ferreiro) a novi-
dosa proba contou cun dominador matinal claro na 
persoa do santiagués Javier Ramos “Grille”. O piloto 
do Sierra Cosworth asinou os catro do doble paso 
por Doroña e Villozás, para situarse comodamente 
en cabeza. Treitos de sempre e seguimento de afec-
cionados, que xa veían a estas alturas abandonos 
de nomes como os citados Antón e Ferreiro, ade-
mais de Pazó, Macías, “Marabú”, Castelos ou Simaes.

A tarde, que se debullaba cun dobre paso por 
Ferrol e O Roxal, así como un único por Ponte do 
Porco, arrincaba cun novo scratch para Ramos, es-
treándose igualmente nos mellores tempos o ferrolán 
Costoya. Pero a magnífica e espectacular prestación 
do compostelán ía quedar rachada, primeiro por pro-
blemas mecánicos, e posteriormente por unha saída 
de estrada. Outro veterano, o avilesino Daniel Alonso, 
recollía o relevo e se facía cunha vitoria, aos mandos 
do seu Ford Sierra Cosworth, ao tempo que se pro-
clamaba campión de España da modalidade.

Tras un interesante duelo, Sergio Vallejo ocu-
pou a segunda praza, pola cal pelexaba o citado 
Costoya, que baixou o ritmo nos instantes finais 
ata chegar a abandonar. Desta forma o BMW 
de Antonio Sáinz ocupou a terceira praza final. 
Noutra orde de cousas, a primeira posición en 
Regularidade Sport foi para Olaiz, despois dunha 
interesante pelexa con Campos.

Subcampionato para Rico
Co campionato decidido a favor do lucen-

se Adrián Díaz, a Copa Suzuki dilucidaba en cro-
nometradas coruñesas a segunda posición final. 
Interesante loita entre o naronense Fernando Rico 
e o vasco Efrén Llanera, que quedou sentenciada 
na derradeira especial a favor do piloto galego. O 
terceiro chanzo do podio correspondería ao ou-
rensán David Cortés.

Vitoria “in extremis” para a parella asturiana alonso-Belzunces

triunfo e subcampionato para o ferrolán Fernando rico na copa Suzuki

“Grille” dominou a matinal con autoridade
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Ogier, camiño dunha vitoria máis, gol-
peou o seu WRC cando a vitoria era máis 
ca súa. Liderou o rali con comodidade 
dende a especial urbana de Barcelona, 
pero como as carreiras son como son tivo 
que abandonar na derradeira especial.

Sordo, preto dos Volkswagen na primeira etapa sobre terra, 
veu como coa chegada do asfalto perdía tempo. O mellor en-
tre os Hyundai, beneficiouse das particulares circunstancias 
finais para subirse ao chanzo máis baixo do podio.

Vitoria no apartado WRC3 para un dos valores emerxentes do 
automobilismo francés, Quentin Gilbert. O piloto de Citroën 
xa vencera no apartado júnior, obtendo agora o seu segundo 
título mundialista do 2015.

Interesante pelexa entre os dous homes de Citroën, que fi-
nalmente separáronse por tan só dous segundos. Desta volta 
Ostberg rematou por diante de Meeke.

O Skoda de Pontus Tidemand foi o máis rápido na categoría 
WRC2, pero o resultado acadado en España deu o título ao pi-
loto qatarí Nasser Al-Attiyah.

Outro noruegés nos postos de cabeza foi Marius Aassen, que se 
fixo co entorchado da monomarca Drive Dmack Fiesta Trophy, 
tras mandar nas especiais catalás.

Latvala, por detrás de 
Ogier pero en pelexa 
constante co noruegés 
vencedor, puido gañar 
pero finalmente cedeu, 
para ser segundo tralo 
seu compañeiro de filas.

Os ralis non rematan ata o 
derrradeiro treito. Deste xei-
to, e estando aí, o noruegés 
Mikkelsen levouse a súa pri-
meira vitoria do mundial de 
ralis. Correu e beneficiou-
se do golpe de teatro final 
para triunfar co seu Polo.

O álbum do 51º Rali RACC Catalunya Costa Daurada–Rali de España
■ MiguEl cuMBRAOS | Texto  ■ SPRiNt MOtOR | Fotos
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Ares, quen senón?
■ MiguEl cuMBRAOS | Texto     ■ M.c. / tOMÁS cuMBRAOS díAZ | FoTos

Vitorias e scratchs. dende que remotou as citas 
do galego, o coruñés iván ares non deu opción. a 
coruña, ulloa e San Froilán veron o seu dominio 

incontestable e a propiedade de todos os mellores 
tempos posibles. en lugo, como pasaou nas dúas 
citas anteriores mandou dende o inicio ata o fin.

Problemas. diversos e numerosos. dende dous trompos ata variados males mecánicos mermaron 
a actuación de alberto meira, que non poido ir máis aló da quinta praza final, cedendo a cabeza 

provisional do galego de ralis.

Líder outra vez. a cita da escudería miño presentábase determinante na loita polo título. os 
irmáns Pais souberon correr e tamén beneficiarse dos problemas de meira. regresaron da cita 
lucense como líderes de novo no certame galego e pelexarán polo título no, previsiblemente, 

último rali do ano: o ribeira Sacra.

Podio outra vez. outro rali de adaptación, pero á par de brillantes prestacións. ao volante do 
Porsche de Vallejo racing, adrián díaz sufriu algún contratempo pero foi quen de correr de 

menos a máis para acabar no terceiro lugar do podio lucense.

Na chegada. a proba de casa, é dicir o rali da ulloa, non foi moi propicia para o palense alberto 
otero, que tivo que abandonar ás primeiras de cambio. en lugo. así e todo, foi quen de com-

pletar a proba e rematar na cuarta praza final.
Variedade. a que se deu desta volta na opción Pirelli, onde a primeira praza correspondeu ao 

Subaru de Felix macías.

37º Rali San Froilán
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w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, 
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado 
en materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA!

Síguenos en:

ata 95 clasificados

clasificación final

 Posto Piloto Vehículo
  1  iVÁN ARES PORScHE 997
  2  AlEJANdRO PAiS MitSuBiSHi l
  3  AdRiÁN díAZ PORScHE 911
  4  AlBERtO MEiRA MitSuBiSHi l
  5  AlBERtO OtERO MitSuBiSHi l
  6  FÉliX MAcíAS SuBARu iMPR
  7  cÉSAR gONZÁlVES MitSuBiSHi l
  8  JAViER MARtíNEZ RENAult gt5
  9  cElEStiNO iglESiAS FORd FiEStA
10  HÉctOR FORNEiRO PEugEOt 206

Decidido. Falando desta opción promocional, o resultado acadado en lugo dálle a vitoria absoluta ao 
polifacético tino iglesias, que recurriu durante este ano ao seu coñecido e eficaz Ford Fiesta r2.

Axustado. así está o Volante FGa, que se resolverá na derradeira manga do actual exercicio. a primeira 
praza no San Froilán correspondeu ao ourensán Forneiro.

Probando. ausente en competición dende o pasado rali de Narón, o compostelán luís Penido retomou en 
lugo o pulso das carreiras. recurrindo desta volta a un Fiat Punto Grande e con ricardo cuesta de copilo-
to, Penido rematou no posto vintecatro, décimo do grupo X, nunha cita que serviu para testar este coche.

Por resolver. todo a unha carta nas estradas da ribeira Sacra para definir o primeiro vencedor da 
Promoción Stark center, que en lugo veu o triunfo do local Pérez Fojón.

Rapidez. a que 
amosan os 

participantes na 
copa “Seguro por 
días”, que nas es-
tradas lucenses 
viu a vitoria de 

adrián Gil.
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Concept lixeiros do 
Mazda MX-5
Mazda presentou dous concept de deseño 
baseados no seu novo Mazda MX-5, e fíxoo 
no Salón SEMA 2015 das Vegas. Os concept 
Mazda MX-5 Spyder e Speedster seguen a fi-
losofía de roadster lixeiro do MX-5, que apor-
ta gran diversión ao volante, e dan un paso 
adiante ao reducir aínda máis o peso, á vez 
que acentúan a condución dun convertible.

A Vespa do futuro
Polini volve impresionar doce meses des-
pois da exhibición en EicMA 2014 da exclu-
siva Vespa Ouro 23 quilates, elixindo a Vespa 
125 4t Primavera, o scooter máis famoso do 
mundo, para propoñer un vehículo concept 
redeseñado ao 100% e con avanzadísimas 
solucións técnicas. un scooter entre custom, 
cafè racer, trendy, de culto, con aire retro e 
naked; pero tamén con características de 
competición que veñen do AdN Polini, sem-
pre fiel produtor de pezas especiais.
Polini, con este modelo, propón un estudo 
do scooter nado da experiencia das compe-
ticións en pista con toda unha serie de no-
vidades tecnolóxicas que caracterizan este 
prototipo.

Hyundai amosou o 
bosquexo do novo G90
Hyundai revelou o primeiro bosquexo do g90, 
será o novo sedán de luxo tope de gama. O 
g90 alude ao recente lanzamento da marca 
Xénese marcando a súa dirección e futura liña 
de deseño.
como modelo insignia da marca Xénese, o 
g90 é un modelo que inspira cambio e inno-
vación que distinguirá a esta nova enseña. 
con especialización na tecnoloxía centrada 
nos pasaxeiros combinada cunha condución 
dinámica, o g90 ofrece as mellores caracte-
rísticas de seguridade e innovación tecnoló-
xica para diferenciarse no mercado de luxo.

Jaguar C-X75, o 
supervehículo da 
última película de 007
O piloto de F-1 Felipe Massa interpretou 
por un día o papel de archienemigo de 
James Bond ao volante do Jaguar c-X75, 
protagonista das máis emblemáticas 
escenas de acción de SPEctRE. A pro-
ba realizouse con motivo da estrea de 
SPEctRE e do gran Premio de México de 
F-1. Precisamente na cidade de México 
é onde se desenvolven as incribles pri-
meiras secuencias da 24ª entrega das 
aventuras de Bond.
Nesta ocasión, o inimigo do axente, 
Hinx, protagoniza unha impresionan-
te persecución a 007, a gran velocida-
de polas rúas de Roma, no c-X75. david 
Bautista, quen interpreta a Hinx, condu-
ce o supervehículo c-X75, considerado 
o Jaguar máis avanzado xamais creado. 
O equipo de Special Vehicle Operations 
de Jaguar-land Rover foi o encargado 
de subministrar este modelo en colabo-
ración co seu socio de desenvolvemento 
Williams Advanced Engineering.

Nissan Concept 
Vision 2020
O espectacular Nissan concept 2020 
Vision gt é a traslación ao mundo real 
dun coche virtual (videoxogo de ca-
rreiras gran turismo para PlayStation) 
mediante o que os xogadores de todo 
o mundo gozaron da innovación e as 
altas prestacións que proporcionan os 
modelos da marca. O traballo foi reali-
zado por un equipo de mozos deseña-
dores do centro de deseño de Nissan en 
Europa, situado en londres. como resul-
tado, o Nissan concept Vision 2020 gran 
turismo dá pistas de como podería ser 
un súper deportivo no futuro.

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

4 AÑOS GARANTÍA Y MANTENIMIENTO
EN TODA LA GAMA SEAT

Consumo medio combinado gama SEAT de 3,4 a 7,3 l/100 km. Emisiones de CO2 de 88 a 168 g/km. 
Oferta válida hasta el 30/11/2015 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance SA EFC según condiciones contractuales un capital mínimo de 8.500 € para toda la gama SEAT y una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Los servicios incluidos son los siguientes: 4 años de mantenimiento SEAT Service o 60.000 km (lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 2 años 
adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 80.000 Km (lo que antes suceda). Oferta válida hasta el 30/11/2015. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Imágenes acabado Toledo Style Advanced con opcionales, Alhambra Style Advanced con opcionales, León FR con opcionales, Mii Chic con opcionales y Ibiza Style con opcionales. Datos de emisiones y consumos en revisión.


