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Este ano a Vuelta a
España contará con
varios ciclistas da elite: Nibali, Quintana, Valverde,
Purito Rodríguez, Landa, Aru e
Van Garderen, entre outros.
Algúns deles veñen á Vuelta
coa intención de buscar unha
segunda oportunidade despois
de que o Giro ou o Tour non lles
saíse como eles desexaban, e
intentarán conseguir a vitoria
nunha “grande”.
Hai uns anos era pouco habitual que as estrelas do ciclismo

Unha Vuelta chea de estrelas
■ miguel del mortirolo | Texto e Foto

fixesen máis dunha grande o
ano, pero que varios corredores da elite fagan dúas grandes
o ano tamén se debe a que a súa
mentalidade esta cambiando. A
finais dos noventa e toda a década seguinte os ciclistas preparábanse unicamente para unha
gran volta o ano, pero isto ultimamente esta a trocar e cada
vez é máis habitual que as estrelas disputen dúas grandes

A nova GSX-S1000F xa á venda
Este mes chegou
aos concesionarios
da marca xaponesa, a Suzuki GSX-S1000F.
Esta versión carenada da
GSX-S1000 chega para converterse na fiel compañeira
de todos aqueles que queiran gozar dunhas prestacións de lenda adaptadas a
unha moto de rúa.
O sistema de control
de tracción con tres modos da nova S u z u k i
GSX-S1000F
permite
ao piloto

atopar o modo de condución necesario en cada momento. O modo 1 permite
unha condución máis deportiva; o 2 é o adecuado para
condicións normais e para
cidade; e o 3 ofrece un alto
control de tracción en situacións de baixa adherencia.
O ABS, opcional, permite
ao piloto un control máximo
da dirección ata nas freadas
máis violentas, xa que le 50
veces por xiro de roda a velocidade da mesma, adaptando a potencia de freada
á tracción.
A GSX-S1000F está
dispoñible nas seguintes cores: azul metalizado, gris mate,
negro/vermello.
O seu prezo é de
13.099 euros,
14.099 con ABS.

voltas o ano, sexa coa ilusión
de pelexar polo triunfo final ou
deixarse ver e gañar etapas. Os
patrocinadores tamén teñen
algo que dicir neste tema, pois
os profesionais adquiren unha
serie de compromisos coas marcas que os apoian. Cantas máis
probas corran máis presente estarán as marcas dos seus
“sponsors”. Esta visibilidade proporciona un maior retorno do

investimento publicitario, isto é
moi importante para que a maquinaria siga en movemento.
Hai que lembrar que o ciclismo
profesional na actualidade conta cuns orzamentos millonarios.
En liñas xerais esta maior
participación é algo que beneficia o ciclismo, e fai que os afeccionados e seguidores deste
deporte tan duro siga as probas
con máis entusiasmo. Espero
que cada vez máis corredores
se animen a disputar dúas grandes voltas o ano.

Suzuki Address Edición Especial MotoGP
A Suzuki Address
MotoGP xa está á
venda no noso país.
A scooter que saíu ao mercado hai un par de meses para
conquistar a cidade grazas ás
súas altas prestacións urbanas, chega agora coas cores
que representan ao equipo
Suzuki en MotoGP. A marca
lanza unha edición especial
da Address para render unha homenaxe

pola súa volta ao Mundial de
MotoGP da man dos pilotos
españois Aleix Espargaró e
Maverick Viñales.
Este modelo destaca
fronte ao resto de cores da
gama e está dirixido a un público máis novo e atrevido
(azul e amarelo). Presenta,
ademais, unhas deportivas
lamias de fundición de aluminio que reducen o peso total
da moto grazas
á súa estrutura
oca. Esta dispoñible por
2.240 euros.
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Sprint Motor >> Informe
Xullo, terceiro mes do ano por encima das 100.000 unidades

Un pouco de optimismo
O mercado acumula nos primeiros sete meses do ano un crecemento dun 22,3%
Matriculacións por canles
De novo, todas as canles volven presentar resultados positivos. A canle de
empresa volveu a medrar
máis neste mes que a de
particulares, síntoma claro dunha maior actividade
empresarial.
Esta canle aumenta un
38,9 por cento no mes, con
28.770 unidades e acumula xa un crecemento nos
primeiros sete meses do
ano dun 34 por cento, con
167.487 unidades. A canle de particulares medra,
no mes, un 18,2 por cento,
impulsado polo Plan PIVE,
cun total de 59.571 unidades. No período xaneiroxullo, esta canle acumula
un alza dun 22 por cento con 335.277 unidades.
Para rematar, a canle de
rent a car medra un 19,2
por cento no mes e un 12,2
por cento no acumulado,
con 14.581 e 155.380 unidades, respectivamente.
■ redacción | Texto

O mercado español de
venda de automóbiles suma e
segue coa súa escalada. Xullo,
marcou o terceiro mes por
riba das 100.000 unidades no
que levamos de ano (102.92223,5%). Este feito non se producía dende o ano 2008. A
venda de coches suma xa 23
meses de crecemento continuado. Dende o ano 1996,
non se producía un incremento tan forte nun mes de
TOP MODELOS Xaneiro-Xullo
MODELO
MATRICULACIÓNS
Citroën C4
23.350
Seat Leon
22.468
Seat Ibiza
21.944
Renault Megane
20.516
VW Golf
19.159
VW Polo
16.987
Dacia Sandero
15.343
Renault Clio
15.330
Nissan Qashqai
14.480
Opel Corsa
14.390

xullo. Con estas cifras, o período xaneiro-xullo suma 658.144
unidades e acumulan un crecemento dun 22,3 por cento.
O resultado dos sete primeiros
meses do ano mostra o mellor
resultado deste período dende o ano 2010.
O aumento da confianza
empresarial e a necesidade de
renovar as frotas de empresas,
provoca que esta canle industrial volva experimentar un excelente comportamento no

mes cun crecemento próximo
a un 50 por cento. O esforzo
promocional de marcas e concesionarios segue animando
tamén o mercado. No primeiro semestre do ano, o desconto medio estaba por riba dos
4.300 euros, un 6,5% máis que
no mesmo período do ano anterior. Segundo TNS, España, é
o mercado europeo comercialmente máis agresivo cun nivel
de desconto do 63 por cento
superior ao da media europea.

Evolución mercado turismos ano 2015

A importancia do PIVE

Si á boa marcha do
PIVE, unimos a mellora do
acceso ao financiamento,
temos un excelente momento para seguir impulsando a compra de
automóbiles e con iso
rexuvenecer o parque
automobilístico.
Segundo o presidente de GANVAM, Juan
Antonio Sánchez Torres,
“o PIVE está sendo o resorte para soster o mercado, que acumula 23 meses
de subas consecutivas. Si,
tal e como se apunta dende Industria, a oitava edición termina tralo verán,
sería necesario ter lista a
seguinte para non frear as
matriculacións que, previsiblemente, pecharán este
exercicio cunha suba dun
16 por cento, alcanzando
xa a barreira psicolóxica
do millón de unidades.

Editorial >> Sprint Motor
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Nunha reportaxe que incorporamos nas páxinas deste número de
verán queda claro, segundo datos
dunha asociación especializada como
é o RACE, que moitos vehículos no
noso país carecen do mantemento
adecuado.
Segundo este estudo, case sete
millóns, si sete millóns!, de vehículos
en España circulan cun mantemento
incorrecto. Ademais, probablemente moitas destas unidades carecerán
de ITV ou de seguro, ou de ambas as
cousas. Como pode ser isto? Crise ou
irresponsabilidade? Ningún destes
dous factores xustifican estar circulando e poñendo en perigo a vida de
todos.
Neste mesmo informe matízase
que 550.000 vehículos no noso país
circulan polas nosas vías públicas sen
ter pasado ningún tipo de revisión. Isto
complícase dependendo da antigüidade do automóbil; canto máis anos,
peor.
Si, canto máis vello é o coche, menos se mantén de forma adecuada,
sobre todo a partir dos 15 anos. Isto
afecta claramente á súa seguridade. O
aforro ás veces e mínimo ou ningún
porque simplemente é cuestión de ter
os niveis dos líquidos nun estado óptimo ou unha pequena reparación que
non implica un custo económico excesivo. O estado da presión das rodas
pode realizalo calquera usuario perfectamente sen ter que desembolsar
un só euro; neste caso é só cuestión
de responsabilidade e de tomar unha
pequena molestia. Así e todo, seguen
sendo moitos os condutores que non
se preocupan en absoluto da presión
das rodas; do estado do debuxo e profundidade xa nin falamos.
Tamén noutro apartado este informe nos avisa de que case cinco millóns
de turismos e 668.700 motocicletas estarían atrasando as revisións por riba
dos prazos recomendados.

c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070

Debemos de ser responsables e
saber que coa seguridade viaria non
podemos xogar. Se por causas económicas temos que aparcar provisionalmente o noso vehículo, aparquémolo.
Dependendo do desprazamento que
teñamos que facer, temos outras opcións, como son o transporte público
ou incluso camiñar, que senta moi ben
ao corpo. Ás veces por utilizarmos o
vehículo en malas condicións ou sen a
ITV ou o seguro en vigor as consecuencias ao final son moi gravosas para nós,
en todos os sentidos. Aí virán os laios.
No caso de detectarmos algunha
anomalía no vehículo, debemos acudir
ao taller para realizar unha inspección
máis en profundidade, co aval dun profesional do sector. O mantemento correcto do automóbil ou a motocicleta
mellora a seguridade e a capacidade
de resposta á hora de reaccionar ante
un imprevisto, respondendo mellor
ante un incidente durante a ruta.
Ademais do chequeo do vehículo,
debemos confirmar que levamos algúns elementos necesarios en caso de
avaría, como unha lanterna ou un foco,
un xogo de lámpadas, un gato, unha
porca de seguridade e unha chave por
se temos unha picada (coas ferramentas do vehículo), triángulos de presinalización de perigo, chaleco reflector e,
por suposto, o teléfono de contacto da
asistencia en viaxe, moi útil no caso de
precisar axuda.
Sempre hai que ter moi presente
os riscos que comporta rodar cun vehículo. Unha avaría na vía pública supón
un problema e un risco, tanto para o
condutor como para os ocupantes
durante a viaxe. Por iso, un vehículo correctamente mantido e revisado
mellora a seguridade, reduce as probabilidades de sufrir un accidente por fallo mecánico e responderá mellor ante
un incidente.
Paga a pena botarlle unha pensada a todo isto.
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Mercedes-Benz GLE 450 AMG Coupé
Detrás deste nome
interminable está
un novo Mercedes
co que a casa completa a

gama do seu todoterreo de
luxo, sumando as variantes
de altas prestacións de AMG.
Cunha estética deportiva

Alfa Romeo 8C deseñado por Pininfarina

Mahindra quere facerse con Pininfarina
O estudo de deseño máis famoso do
mundo, autor de
grandes mitos automobilísticos, e fundado en 1930
podería ser adquirido pola
india Mahindra. O próximo
mes ámbalas empresas retoman as negociacións de
compra-venda, logo de
rexeitarse a primeira oferta india que impoñía unha

quita do 50% da débeda de Pininfarina, que estimaban en 87 millóns de
euros. Desde entón, os italianos tratan de reestruturar a débeda, por terceira
vez despois de 2009 e
2012, establecida en 52,7
millóns, logo de anunciar
perdas netas de máis de 4
millóns de euros no primeiro semestre.

máis acentuada, un parachoques con novo deseño
que tamén permite mellor
refrixeración da mecánica e
os freos, chega co novo motor V6 biturbo de tres litros
e 367cv que acelera de 0 a
100km/h en 5,7 segundos.

Ofrece un completo equipamento de serie como a
tracción integral, a suspensión pneumática ou o sistema de amortecemento
adaptativo. Desde setembro
estará dispoñible a partir de
93.500 euros.

Koeru: o novo concept SUV de Mazda
O próximo Salón
do Automóbil de
Frankfurt acollerá a presentación mundial
do Mazda Koeru, un concept de todocamiño que
destaca nun segmento que
está facéndose cada vez
máis popular e no que medra o número de competidores con máis frecuencia.
“Superar” ou “ir máis alá” son

os significados do seu nome
e con isto a marca xaponesa busca superar os estándares do mercado dos SUV
e elevar o nivel de prestacións, aforro de combustible
e valor en xeral. Cun estilo
refinado e presumindo de
potencia, ofrece un comportamento dinámico, consumo discreto e seguridade
grazas á tecnoloxía Skyactiv.

Compostela >> Sprint Motor
O Club Motociclista
Teo organizará o
Gran Premio de
España de Trial
O Club Motociclista Teo,
foi elixido pola Federación
Internacional de Motociclismo
(FIM), Real Federación Motociclista Española
(RFME) e Federación Galega de Motociclismo
(FGM), para ser o organizador da proba de
trial puntuable para o campionato do mundo que tiña concedida España.
Esta proba que inicialmente tiña que
celebrarse no concello gaditano de Jerez da
Frontera, ten agora este cambio ante a comunicación por parte da cidade andaluza
da cancelación do evento.
Todas as alarmas comezaron a soar cando se soubo desta anulación, pasando a valorar
alternativas en caso de confirmarse os rumores, para iso a RFME valorou as sedes onde se
disputaron este ano probas do Campionato
de España e aquí foi onde pesou moito o grao
de organización que tivo lugar na proba celebrada en Teo o pasado 21 de xuño deste ano.
Decisión contrarreloxo
O CMTeo, recibiu o martes 21 de xullo
a proposta, sen dubidalo apostou por esta
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A guía Michelin España & Portugal
2016 presentarase en Compostela

oportunidade única de traer un “mundial”
á comarca de Compostela. Tendo moito do
traballo necesario xa executado, e cunha
traxectoría deportiva espléndida, o concello de Teo tras unha valoración en contrarreloxo do mesmo xeito que o CMTeo,
confirmou á súa colaboración. Polo tanto, queda confirmado que Teo será sé da
última proba do Campionato do Mundo
de Trial.
O Club teense logo dunha traxectoria ao longo dos seus seis anos de existencia marcada polos éxitos organizativos de
probas do campionato galego, nacional
(hai un mes) ve premiada nesta ocasión o
seu traballo coa concesión dunha proba
mundialista.
Esta proba terá a súa base na Praza dos
Encontros, na localidade da Ramallosa a 300
metros da Casa do concello de Teo, a zona
de competición aínda pendente de deseñar
estará a maior parte na parroquia de Lampai.

Santiago de Compostela foi
elixida para acoller a presentación da nova edición da guía
Michelin España & Portugal, que terá lugar o vindeiro 25 de novembro no Parador
Hostal dous Reis Católicos.
Tal como fixo o ano pasado, Michelin
reitera a súa decisión de apoiar a gastronomía en todos os recunchos da nosa xeografía. Si na anterior edición a elixida foi
Marbella, a cita coa guía 2016 trasládase
ao norte, a Santiago de Compostela, cidade
cosmopolita e rebosante de vida. Declarada
Patrimonio da Humanidade pola UNESCO
en 1985, é un punto de encontro e mestizaxe de culturas que traspasa todas as
fronteiras. Hoxe, como hai mil anos, é un
destino ineludible para milleiros de peregrinos e turistas de todo o mundo, que acoden
atraídos pola súa oferta turística, cultural e
gastronómica.
Seleccionando Santiago de
Compostela, e o seu emblemático Parador
Hostal dos Reis Católicos, para a presentación da nova edición da súa famosa guía,
Michelin quere render homenaxe a Galicia
como enclave culinario de primeira orde e

a todos os profesionais do sector que co
seu bo facer contribúen á difusión da súa
tradición culinaria, como reclamo para un
turismo gastronómico de calidade, cada
vez máis esixente.

Axenda Sprint
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AUTOMÓVIL
MATERIAL CARROCERÍA Y MECÁNICA

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

¿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

Lugar Igrexa de Reis, 2
Telf. 981 809 053
Mob. 650 196 956
tallerespontevea@gmail.com

TU TALLER DE CONFIANZA

15883 Pontevea - Teo (A Coruña)
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BMW Concept M4 GTS
O novo BMW
Concept M4 GTS
é un fito máis
da tradicional secuencia de modelos especiais da marca BMW M3:
M3 Evolution (1988), M3
Sport Evolution (1990),
M 3GT (1995), M3 CSL
(2003), M3 GTS (2010) y
M3 CRT (2011).

Este modelo é portador de solucións tecnolóxicas novas, que se
estrearán mundialmente
nunha data posterior nun
modelo fabricado en serie.
Concretamente, o Concept
M4 GTS conta co innovador sistema de inxección
de auga, que xa no BMW M4
MotoGP Safety Car consegue aumentar a potencia e o
par motor. Adicionalmente,
no Concept M4 GTS utilízanse luces posteriores
con tecnoloxía de diodos
orgánicos de emisión de
luz (OLED). Con estas fontes de luz, a escenificación
do coche na oscuridade é
completamente nova.

O Toyota Mirai chega a Europa

As cinco primeiras
unidades de Mirai foron descargadas en
Bristol (GB) e en Zeebrugge
(Bélxica) a primeira semana
deste mes. O Mirai é a primeira
berlina de pila de combustible
producida en serie do mundo. Trala súa primeira aparición en público en Europa en
marzo pasado, no Salón de

Xenebra, agosto marca a súa
estrea en Europa. Á venda en
Xapón dende o pasado mes
de decembro, o Mirai comercializarase en Europa a partir
de setembro, en Reino Unido,
Dinamarca e Alemaña.
Empregando hidróxeno
como combustible para xerar
electricidade, o Mirai alcanza un
rendemento medioambiental
superior, sen emisións de CO2
nin contaminantes durante a
condución, e unha comodidade e unha autonomía do mesmo nivel que os vehículos con
motor de gasolina, ademais
dun tempo de repostaxe de hidróxeno de entre 3/5 minutos.

Un airbag que protexe os
xeonllos e aforra espazo
Os airbag salvaron a
vida de milleiros de
persoas dende que
comezaron a ser implantados hai 35 anos. O novo
Mustang é o primeiro vehículo equipado cun novo tipo
de airbag de xeonllos integrado na porta da guanteira
en lugar de no panel de instrumentos. Así, os pasaxeiros
gozan de maior espazo. En
lugar de utilizar un airbag de
tea flexible, emprégase unha
nova tecnoloxía cun deseño innovador de plástico

moldeado, situado entre o
espazo exterior e o interior
da porta da guanteira.
O airbag de guanteira
pesa un 65% menos que un
de guanteira convencional
e ofrece a mesma protección. En caso de colisión, o
sistema xera un gas que incha o sistema en só 20 milisegundos, empurrando a
porta cara a fóra para conseguir a protección das pernas.
Trátase dunha tecnoloxía innovadora que xerou ata 23
novas patentes.

Agosto, mes DS
En agosto, DS
Automobiles pon
en marcha a operación “Vendas Exclusivas
DS”. Grazas a esta campaña, particulares e empresas poderán acceder á
gama da marca a prezos especiais. Os clientes vivirán
a experiencia do universo
DS, a marca premium que
combina vangarda e distinción. Durante a segunda quincena de agosto, as
“Vendas Exclusivas DS” serán visibles cunha campaña

publicitaria en Internet e
un incentivo para quen se
inscriban.

Fabricación >> Sprint Motor
A construción multimaterial

Fabricación artesanal do Audi R8
O novo Audi R8 fabrícase
nas instalacións de quattro
GmbH no novo complexo “Audi Böllinger Höfe”, situado en
Heilbronn. Da montaxe do novo R8
encárganse 492 empregados altamente cualificados, seguindo un proceso
manual flexible. O proceso iníciase coa
fabricación do chasis: os especialistas
soldan de forma manual os distintos
elementos que conforman a estrutura Audi Space Frame “ASF”, composta
dun módulo frontal, a sección central
do chan e o módulo traseiro, todos
eles realizados con pezas de aluminio
fundido e perfís extruídos; posteriormente, os tres módulos únense á parte
inferior. Jochen Wagner, director da fábrica, explica:“Na sección de carrozaría,

todos os empregados soldan manualmente o aluminio, unha operación que
require moita pericia e un alto grao de
concentración”. No ASF do novo R8, a
lonxitude combinada das soldaduras
entre os compoñentes de aluminio
suma 89 metros. Nesta fase da fabricación os robots só se encargan dos procesos de unión en frío utilizados para
unir o aluminio e o CFRP, nos que non
intervén a soldadura. O chasis ASF do
R8 contén 270 remaches semitubulares, 207 remaches cegos, 241 parafusos
métricos e 270 parafusos autorroscantes. Un revestimento catódico por inmersión, un adhesivo especificamente
desenvolvido e un illante especial aseguran que as aliaxes metálicas non se
corroen nas áreas de contacto co CFRP.

Audi utiliza o novo material CFRP
só cando obtén mellores resultados que co aluminio: na parede traseira, no túnel central e
nos montantes B de tres seccións.
Fabricados mediante un proceso
de moldeado por transferencia de
resina, o fabricante aproveita ao
máximo as calidades deste material. Así, no largueiro transversal da parede traseira, onde o que
importa é a resistencia en sentido
transversal, as capas de fibra (ata
un total de 14, para formar unha
lámina de 5 mm) están alineadas
principalmente de forma unidireccional. Nos reforzos do montante
B, por outra banda, as capas están
alineadas en todas as direccións
para soportar as cargas lonxitudinais e transversais.
Na cabina de acabado os operarios
danlle á carrozaría o toque final,
antes de pasar á sección de montaxe. Utilízanse sofisticadas ferramentas de medición para detectar
calquera defecto ou posibles imperfeccións de ata un micromilímetro, aínda que existen fallos que
só se detectan manualmente, a través do tacto.
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Carros de transporte
autopropulsados
Unha vez terminada, a carrozaría transfírese ao área de montaxe
mediante un sistema de transporte automatizado que utiliza carros
de ensamblaxe autopropulsados.
Denominado DTS (driverless transport system), esta innovación utiliza
condensadores de alta capacidade
como fonte de enerxía, e desprázase
a través do chan da planta mediante un escáner láser e un sistema de
identificación que funciona mediante radio frecuencia. Na área de montaxe os traballadores levan a cabo
unha gran cantidade de traballos
manuais, en ciclos que duran uns 40
minutos cada un; a modo de comparación, o ciclo equivalente na produción dun coche en serie ten unha
duración duns 5 minutos.
Grazas ao novidoso sistema de guiado e navegación, os carros DTS oriéntanse de xeito dinámico, ademais, é
posible regular a altura para permitir
sempre a posición ergonómica ideal
para cada empregado. Cada R8 fabricado pasa a un centro de probas
que comprende seis ciclos separados
para comprobar o seu funcionamento inicial.

LA ZONA DE JUEGOS FAMILIAR.

Emisiones de CO2 gama Fiat 500L de 105 a 152 g/km. Consumo mixto: de 4,0 a 6,9 l/100km.

BREACAR Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela
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Audi S8 Plus: referencia deportiva
A casa dos aros presume de ter a berlina
deportiva máis potente do segmento Premium
cun motor 4.0 TFSI con 605cv
e unha aceleración de 0 a

100km/h en 3,8 segundos.
Cunha carrozaría fabricada
case na súa totalidade en
aluminio, pesa só 231kg, a
mellor cifra entre a súa competencia. Cun habitáculo

espazoso, coidados detalles
e materiais de calidade máxima chega ó mercado en novembro vestindo pinas de 21
polgadas, carrozaría de cor
prata Floret de efecto mate

exclusiva do modelo, ribetes
vermello no cadro de mandos e nos asentos e moitos
accesorios de seguridade,
confort e entretemento dispoñibles de serie.

O BMW Serie 7 aparca só
A marca alemá
deixa patente o
dito de que a realidade supera á ficción dotando ó seu novo vehículo da
capacidade de aparcar por
si mesmo. O Serie 7 incorpora unha tecnoloxía que
permite aparcar de forma
remota en manobras de entrada e saída de garaxes ou
prazas de aparcamento en
batería sen necesidade de
que o condutor estea dentro do coche. Empregando

a nova chave con pantalla
o condutor pode introducir de fronte o coche nunha
praza de aparcamento especialmente estreita ou sacalo
dela marcha atrás. O sistema tamén axuda a estacionar co condutor ó volante,
ben sexa en paralelo á beirarrúa ou en batería, sendo o
coche o que realiza tódolos
movementos precisos cunha función que tamén evita
colisións freando a tempo se
é necesario.

Honda Jazz 2015
A terceira xeración
do coche do segmento B da marca
xaponesa promete espazo: é
máis alta, medra 95 mm de
longo, 30mm de distancia
entre eixes e dispón de 354
litros de capacidade. Segue
a máxima de darlle prioridade ós ocupantes fronte á máquina mantendo o sistema
Magis Seats, que permite erguer os asentos traseiros para
meter obxectos voluminosos

debaixo e abatendo o do copiloto cabería unha táboa de
surf. Equipa un motor de 1.3l
de 102cv con tracción dianteira asociada a un cambio manual de seis velocidades ou
automático de sete relacións.
Leva vendidas máis de 5,5
millóns de unidades en todo
o mundo, 14.000 delas en
España e sae ó mercado cun
prezo que vai desde os 15.900
ata 18.500 euros en función
do nivel de equipamento.

Dixital >> Sprint Motor
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Clientes dixitais
Quen é o presidente de Lituania?, pregunta o usuario.
Atopei información sobre
o presidente en Wikipedia,
queres que cha lea? responde o coche ante o asombro
duns mozos lituanos. Este é
só un exemplo das infinitas
posibilidades que incorporan
algúns dos vehículos actuais,
grazas a conectividade.
Todos os vendedores saben que na actualidade é
fundamental coñecer a fondo o vehículo, explica Stefano
Fara, que traballa nun concesionario de Bergamo de Seat,
Italia. A irrupción das novas
tecnoloxías fixo que a maioría dos clientes veñan informados de casa. “En moitas
ocasións, antes de ir ao concesionario, eles xa coñecen as
características do vehículo”,
engade Stefan Vasallo, xefe
de vendas en Malta.
E iso explica que, segundo Fara, as expectativas dos
clientes “aumenten nos últimos 10 anos”, porque buscan información cada vez
máis detallada. De feito, segundo os estudos recentes, o
95 por cento dos compradores de automóbiles consulta Internet antes de ir a un
concesionario e unha media
de 24 fontes de información
diferentes.
Ante esta nova situación,
a marca Seat impulsou unhas xornadas de formación

destinadas a toda a súa rede
comercial internacional: máis
de 4.600 persoas de 40 mercados distintos puideron
experimentar todas as aplicacións que ofrece o novo
Ibiza, coñecer as súas principais características, e participar en probas de condución
para saber que se sente ao
poñerse ao volante deste
novo modelo.
Este tipo de iniciativas
son cada vez máis importantes, na medida que dotan aos vendedores das
ferramentas necesarias para
poder “argumentar e contrarrestar as obxecións e ás preguntas dos clientes”, explica
Víctor García, responsable
de Formación Comercial e de
Produto de Seat. Do que se
trata é de converter aos vendedores en auténticos dealers á carta para “satisfacer
plenamente as necesidades
de todos e cada un dos compradores”, conclúe García.
Uns compradores que hoxe
en día xa son 2.0.
Iniciativas deste tipo están sendo potenciadas cada
día máis pola maioría dos
fabricantes, con compradores 2.0 non queda outra que
formarse dixitalmente e actualizarse contínuamente.
Os concesionarios cambian
a súa forma de vender ante
un cliente cada vez máis informado e interesado polas
novas tecnoloxías.

A vindeira xeración do Kia Sportage
Kia revelará o seu
novo Sportage por
primeira vez a nivel
mundial o vindeiro setembro
no Salón de Frankfurt.
Entrando na súa cuarta xeración, o novo Sportage conta cun rechamante e atrevido
deseño, que rezuma potencia e axilidadr dende todos os
ángulos. No interior, o novo
Sportage ten un estilo sinxelo
e moderno que conta cunha
rica calidade de materiais para

unha cabina máis refinada e
de maior calidade, segundo a
marca.
Con este modelo dirixido
polo centro europeo de deseño
da marca o novo Sportage representa as liñas futuras de Kia.

Lamborghini Aventador LP 750-4
Lamborghini revelou
o novo Aventador LP
750-4 Superveloce
Roadster en California. O
Roadster, presentado no famoso evento ‘The Quail, A
Motorsports Gathering “,
está dispoñible nunha serie
limitada de 500 unidades en
todo o mundo e é a primeira
serie co nome Superveloce.
Como membro da familia
Superveloce da Lamborghini,

o coche ofrece maior rendemento cun aumento de potencia de 50cv chegando
ata os 750 e un peso en vacío de 1.575 kg, que é de 50
kg máis lixeiros en comparación co Aventador LP 700-4
Roadster. Isto leva a un peso-potencia excepcional de
só 2,1 kg/cv. O motor V12 6.5
litros proporciona ao coche
unha aceleración de 0-100
km/h en tan só 2,9 segundos.

12

Sprint Motor >> Novas

Benvida ó
Renault Talisman
A casa francesa releva o
Laguna por unha berlina de fabricación de alta
gama, que se presente
en setembro en Frankfurt
pero da que xa se sabe que
ten unha silueta estilizada
e elegante, un habitáculo
espazoso e maleteiro con
capacidade para 608 litros.
Amais, conta con pantalla dixital de 7 polgadas,

sistema multimedia integrado R-Link2, sistema de
aparcamento de mans libres e innovacións na condución. É a única berlina do
segmento D que asocia o
sistema 4 rodas directrices
4Control cos amortecedores pilotados que ofrece un
comportamento en estrada áxil e seguro. Equipará
motores gasolina TCe150
e Energy TCe 200 con caixa
automática e diésel de 110,
130 e 160cv.

Primeiro taxi
100% eléctrico

BREVES
❱❱ BlaBlaCar e AXA chegaron a un acordo en España para incluír un seguro adicional sen
custo algún para todos os usuarios. As coberturas de asistencia en viaxe, garantía de chegada a destino, accidentes con capital adicional, protección xurídica
ante posibles incidentes e de obxectos esquecidos incluiranse en todas as viaxes
xestionadas a través do sistema de reserva online de BlaBlaCar.
❱❱ OServizoPosvendadeTRWsuperouaduracompetenciadalgunhasdasgrandesmarcas
do sector dos freos e fíxose co título de número un en cobertura de cruces de referencias de Equipo Orixinal na categoría de pastillas de freo outorgado por Kromeda, un prestixioso ente italiano en materia de datos do sector automobilístico.
❱❱ Land Rover chamará a revisión 19.943 vehículos en China, ao detectar problemas no
sistema de freado e o de iluminación, informaron as autoridades chinesas de
control de calidade. Os vehículos presentan risco de rotura de condutos que poderían causar perda de líquido de freos e con iso afectar tanto ao sistema de detención do vehículo como á súa iluminación.
❱❱ Os vehículos cunha antigüidade superior aos 11 anos causaron 4 de cada 10 accidentes
de tráfico. Concretamente, 28.000 vehículos deste tipo estiveron implicados nos
preto de 71.000 sinistros con vítimas rexistrados nas estradas españolas, segundo un estudo de segurojoven.com.
❱❱ Opel uniuse ao proxecto de investigación Ko-HAF, iniciativa alemá dirixida a investigar a
condución cooperativa completamente automatizada que comezou en xuño de
2015 e desenvolverase ata novembro de 2018.
❱❱ Os vehículos que se empregan tipicamente con fins profesionais tenden a contar cunha
cobertura da retirada de carné máis a miúdo que aqueles de uso privado, segundo a ‘Memoria social do seguro 2014’ publicada por Unespa.
❱❱ Audi toma parte de forma activa na iniciativa de investigación Ko-HAF, que desenvolve
estándares e solucións para a condución autónoma. Audi introducirá o seu sistema de condución pilotada na próxima xeración do Audi A8.
❱❱ EndesapuxoenmarchaoClubdeAutoCargaRápida“ecarR”,unharededeseispuntosde
carga rápida en forma de malla en Mallorca, que permitirá, “a calquera vehículo
eléctrico percorrer a illa con seguridade”. Coa tarxeta de socio pódense usar os
puntos de recarga e recíbese a facturación do consumo a final de mes.

O NV200 é o taxi completamente eléctrico e de cero
emisións que Nissan fabrica
en exclusiva en España para
o resto do mundo. Esta semana comezou a circular
por Valencia, logo de facelo xa en Barcelona, Madrid
e Bilbao. Ofrece sete prazas e configúrase con dous
asentos dianteiros, tres na

fila central, que se abaten
cara diante, e outros dous
na terceira ringleira, que tamén se pregan contra os laterais, creando un espazo de
2,94 metros cúbicos de capacidade de carga, que permite
transportar tres bicicletas sen
ter que desmontar as rodas. A
capacidade o maleteiro é de
443 litros baixo a bandexa que
cubre os equipaxes e de 870
se medimos a capacidade ata
o teito.

Accesorios para mascotas de Skoda
Coincidindo co verán, a marca
checa presenta unha gama de
accesorios para transportar animais no coche que inclúe dende
cintos de seguridade, que evitan
que saian disparados en caso
de colisión, ata barreiras e gaiolas para cans. O cinto, que tamén prevén que o can se mova
na parte traseira e poida, así,

Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA -15886 Teo (A Coruña)

distraer ó condutor, está dispoñible en catro talles e pode usarse como correa de paseo. Entre
a oferta de produtos está unha
funda para o asento traseiro que
impide que se peguen pelos ou
sucidade e unha reixa de maleteiro para o compartimento de
equipaxe para que o can sente
de forma segura nese espazo.

Bocanegra >> Sprint Motor
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Concentración do Seat 1200 Sport en Tarrasa
Este ano conmemórase o 40 aniversario da saída ao mercado deste modelo
A localidade catalá é o berce
do Seat 1200 Sport, que este
ano cumpre 40 anos da súa
saída ao mercado, un fito
que quedou sinalado na
historia do automobilismo
do noso país.
A fábrica INDUCAR, especializada en plans de automoción, foi a encargada de
desenvolver o proxecto do
pequeno cupé para a Seat.
Para iso Antonio Amat, enxeñeiro de IC e Aldo Sessano,
prestixioso deseñador italiano, marcaron as liñas mestras
do primeiro automóbil deportivo español fabricado por
Seat (non hai referente Fiat a
devandito modelo como pasa
co 128, 127, 124, 600, 131, etc).
A concentración contará precisamente coa presenza do propio Antonio Amat e
algún dos seus colaboradores no desenvolvemento do
Seat 1200 Sport. O enxeñeiro será quen fará de guía no
Museo da Ciencia e Tecnoloxía
de Tarrasa, onde se conserva
o modelo orixinal de escaiola do Seat 1200 Sport e toda
a documentación referente
á súa fabricación. Algo que
sen dúbida será dun enorme
atractivo para todos os amantes deste modelo que se acheguen ata Cataluña.
Galicia contará cunha nutrida representación, xa que
se estima unha presenza
de doce “bocanegras” galaicos procedentes de distintos
puntos da nosa Comunidade
Autónoma. Os interesados en

Un ano máis,
e xa van
dezasete, o
Club Seat
128/1200 Sport
de España,
celebra a súa
cita estrela, a
Concentración
Nacional dos
propietarios e
afeccionados
dos Seat 128
e 1200 Sport.
O lugar elixido
foi Tarrasa
(Barcelona).

poder participar poden inscribirse chamando ao teléfono 619 301 597 ou ben por
e-mail: info@clubseatsport.
com. Tamén poden informarse na web: www.clubseatsport.com
Lembrar que na actualidade o popular Seat “bocanegra”

O popular Seat “bocanegra” é un clásico moi cotizado

é un vehículo moi buscado e
cotizado entre os clásicos nacionais. Un aspecto tamén a
ter en conta e a posibilidade
de atopar distintas pezas no
mercado para restaurar e poñer a punto unha destas xoias
da historia do automobilismo
do noso país.

A cita
será os días 4, 5
e 6 de setembro
deste ano.
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A experiencia de Peugeot en convertibles
■ redacción | Texto ■ sprint motor | Fotos

Peugeot conta con oito décadas de experiencia no segmento dos
convertibles, con modelos como o 202, 404, 205 CJ e CTi ou 306. O
primeiro convertible presentado hai oito décadas foi o 401 Eclipse.

Eclipse:
o pioneiro

No Salón de París de 1934 a marca
presentaba o seu sistema Eclipse sobre
a base dun 401. Grazas a esta innovación e
Modelo
mediante
un mando eléctrico, o teito podía
404: o belo
retraerse e recollerse na portaequipaxes traseirei do deserto.
ra do 401. Esta tecnoloxía foi ideada por Georges
Paulin xunto ao carroceiro Marcel Pourtout. Este
O 404 foi un vehículo de
teito equipárono tamén futuros modelos, como
contrastes. Participou e
o 402 ou o 601. Curiosamente, este último foi
impúxose no East African
coñecido tamén como “o coche de Pagnol”,
Safari Rally, pero, grazas ao
na honra de Marcel Pagnol, director de
deseño de Pininfarina e á
existencia de siluetas tan mícine de principios do século XX,
que era propietario dun
ticas como o 404 convertible,
pasou á historia pola
601.
súa beleza.

Peugeot
202 convertible:
o modelo “birollo”.

Pininfarina deseñou en 1961 esta versión do 404

O 202 convertible
presentouse en 1938
no Salón de París

O popular 205
tamén tivo a súa
versión convertible

O 202 foi presentado no Salón de París de 1938.
Destacaba pola súa calandra, que escondía os seus
dous faros. Unha particularidade que lle serviu para obter o sobrenome popular de “birollo”.
O 202, que detivo a súa produción industrial por motivo da
II Guerra Mundial, contou cunha variedade de siluetas destacables para a época, entre as que tamén se atopaba unha declinación convertible. Esta configuración permitía descapotar
este 202 pregando o seu teito de tea, que, ademais, daba un
aspecto bitón á súa carrozaría.
O seu herdeiro, o 203, tamén gozou dunha versión convertible que potenciaba a imaxe dun modelo de frontal
prominente, que nesta opción se estilizaba
coa continuidade nas liñas. Esta tradición continuaría na oferta da
O
marca para o segmento
pequeno 205:
B, como demostraa icona con tres
ría o 204.
versións convertibles.

O 205 supuxo un éxito comercial case
sen precedentes. Este modelo dispuxo de carrozarías convertibles. En concreto, existiron ata tres
versións con este tipo de configuración: o 205 CJ, o
306
CTi e unha transformación levada a cabo polo caConvertible:
rroceiro Emelba, que non pasou de ser unha unida20 anos non son
de prototipo.
A tradición dos modelos de Peugeot continuanada. Máis de 20 anos
ría no futuro cos “CC”, as siglas que fan refedespois da súa presentarencia aos cupé-convertibles do
ción, a versión convertible
fabricante francés, e que esdo 306 (deseño Pininfarina)
tivo presente co 206
segue sendo un dos modeCC e o 207 CC.
los máis bonitos para moitos
afeccionados. A diferenza do
resto de versións, conta
con 4 prazas.

Axenda

Sprint

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados

GESTIÓN DE FLOTAS
667 883 836

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

"Especialistas del automóvil"

Teléfono: 986 58 38 04
Lugar A Capela, nº4 - Gres
Vila de Cruces (Pontevedra)

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

Talleres
BASTON

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Rúa Salvadas, 23 - Tfnos: 981 570 182/981 585 627 Encendido

MECÁNICA EN GENERAL

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

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

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

La maquinaria más avanzada
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
baston@adgruporegueira.es
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Outro máis na loita

Un galo con moitos puntos fortes

O novo Renault Kadjar chega ao noso mercado para quedarse
nos primeiros postos dos SUV (os todocamiños de moda en
Europa), disposto a competir duramente co seu curmán
irmán o Nissan Qashqai (co que comparte plataforma e varios
elementos, chegando ata o 60 por cento de compoñentes) e
tamén cos que levan no noso mercado algún tempo, como o
Kia Sportage, o Hyundai ix35, o Ford Kuga, o Honda CR-V ou
o Volkswagen Tiguan.
Actualmente fabrícase no noso país, concretamente en
Palencia, e véndese en todo o mundo (se exporta a 35 países).
Cando empece a fabricarse en China chegará a 70 países.

■ Luís Rivero de Aguilar | Texto e Fotos
■ María Fdez. Zanca | Fotos

>> Sprint Motor

O

novo Kadjar mide 4,449 metros
de longo (7 centímetros máis longo que o Nissan Qashqai), 1,836
de ancho e 1,607 de altura. O
maleteiro ocupa un volume de 472 litros e
coa banqueta traseira abatida ten un volume de carga de 1.478. Se pregamos o asento dianteiro do acompañante, temos máis
de 2,5 metros de espazo para transportar
un obxecto longo. A bandexa traseira superior non é ríxida, o que dificulta o poder
depositar obxectos pesados nela. Con todo,
a bandexa inferior do maleteiro ten dúas alturas, cun dobre fondo, o que é moi práctico
para gardar obxectos. Ten unha altura libre
ao chan de 200 milímetros, o que o fai apto

para circular por camiños abruptos e un ángulo de ataque de 18 graos mentres que o
de saída é de 28. Os baixos están protexidos
por unha peza envolvente de plástico negro.
O frontal deste todocamiño é moi actual
e vangardista e nel destaca o xigantesco e
inconfundible rombo da marca francesa. O
seu deseño moderno fai que o seu aspecto
sexa musculoso, deportivo e moi agradable. O deseño do capó impresiona pola súa
curvatura perfectamente deseñada e lémbranos á do Cayenne, elevada polos extremos. Lateralmente destaca a prolongación
cara atrás do teito, facendo que o maleteiro sexa máis grande que o do seu curmán
irmán e recordándonos remotamente a

17

liña do Honda CR-V. O portón traseiro ten a
apertura suficiente para cargar todo tipo de
vultos e o plano de carga é bastante aceptable, xa que o vehículo é alto para que poida
“campear” ás súas anchas. Os seus pilotos
traseiros rasgados tridimensionais con tecnoloxía LED danlle certa personalidade.
Tanto por fóra como por dentro, a sensación que se recibe é de fiabilidade. Un
vehículo ben deseñado, coidado ao máis mínimo detalle, capaz de levar a toda a familia,
económico de mantemento e consumo, cun
maleteiro grande (non xigante), ben compartimentado, cómodo, estable, que serve
tanto para cidade como para o campo ou
a montaña.

18

Sprint Motor >>

Dinámica
A dirección ofrece certa resistencia cando imos en recta, quizais para evitar algún bandazo por vento lateral imprevisto. Manéxase con suavidade e precisión
á hora de manobrar ou tomar unha curva. E que dicir ten cando aparcamos axudados pola tecnoloxía. É que nin hai que tocala! Virará suavemente nun sentido
ou noutro, tendo que realizar o único esforzo de cambiar de marcha atrás a primeira e acelerar suavemente para que o coche automaticamente se vaia aparcando. Cousas veredes! A suspensión é confortable, relativamente branda, filtra
con eficacia as irregularidades do chan e compórtase extraordinariamente ben
nas curvas rápidas. A insonorización é bastante boa, aínda que se apuramos demasiado as marchas curtas o ruído do motor séntese no habitáculo. Pero se a
condución é tranquila, o silencio interior será case absoluto. A caixa de cambios
é sempre de seis velocidades, de tacto moi agradable e preciso. A sexta marcha
busca un consumo reducido a altas velocidades e hai que poñela en canto o motor a solicita. Os motores, tanto o de gasolina como os dous diesel, son de eficacia probada, duros e case, case eternos. Están pensados para responder a un uso
normal, tanto en estrada como fóra dela, e consumen moi pouco combustible. Os
seus 110 ou 130 cabalos de potencia son perfectos para circular comodamente,
sen vibracións e sen problemas de mantemento.

A información que nos dá a pantalla táctil de 7 polgadas é variada e suficiente

Interior
Gustounos especialmente o posto de condución. Os asentos son cómodos e envolventes e suxeitan ben o corpo, cunha posición ergueita e elevada como corresponde a un
todocamiño. Dende alí un sente que domina a situación e a verdade, o crossover responde perfectamente ás nosas demandas .O asento do pasaxeiro dispón dun agarre
na consola central, moi útil cando se sae fóra do asfalto. Atrás, hai suficiente espazo
para tres pasaxeiros que, se son de altura media, non terán problemas coa cabeza
nin coas pernas. A información que nos dá a pantalla táctil de 7 polgadas é variada e
suficiente. Manéxase doadamente como unha tablet deslizando o dedo e facilítanos
que, por exemplo, podamos elixir a cor do taboleiro dixital de a bordo que máis nos
guste. E si o conectamos ao sistema multimedia R-Link Store poderemos gozar de
toda unha serie de aplicacións relacionados co uso do vehículo, como a información
do tráfico en tempo real, actualizacións de cartografía, axuda á condución, controis
de velocidade, etc.

>> Sprint Motor
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Acabados
O Renault Kadjar preséntase en catro acabados: Life, Intens, XMod e Zen. Co primeiro temos: climatizador manual, elevalúas dianteiros e traseiros eléctricos, retrovisores exteriores eléctricos, radio, CD MP3, Bluetooth, recoñecemento vocal e toma USB,
ABS axuda á freada de urxencia, airbags de cortina, airbags frontais, airbags laterais
de cadeira/tórax, axuda ao arrinque en pendente, pechadura automática de portas ao
circular, control da presión dos pneumáticos, faros antinéboa, freo de aparcamento
asistido, chave pregable de tres botóns, preinstalación de alarma, regulador/limitador
de velocidade, taboleiro de a bordo de sete polgadas a cor, catro altofalantes, petos nos
respaldos dos asentos dianteiros, asento do condutor regulable en altura e ESC con ASR
e kit de reparación de pneumáticos.
Co acabado Intens engádese asento do condutor regulable en altura con regulación
lumbar, climatizador automático bi-zona, aceso automático de luces e sensor de chuvia, maleteiro compartimentable, volante de coiro regulable en altura e profundidade,
sensor de aparcamento traseiro, lamias de aliaxe de 17 polgadas e tarxeta Renault mans
libres. Se optamos polo acabado XMod contamos, ademais, con asento do pasaxeiro
abatible e regulable en altura, banqueta de asentos traseira con función Easy Break,
alerta por cambio involuntario de carril, cambio automático de luces, recoñecemento de sinais de tráfico, sistema de control de adherencia, barras de teito lonxitudinais
cromadas e vidros laterais e traseiros sobretintados.
E xa co acabado Zen podemos engadir sistema de Multimedia e Navegación R-Link2,
sensor de aparcamento traseiro e dianteiro, paragolpes dianteiro e traseiro en gris brillante, retrovisores exteriores abatibles electricamente, lamias de aliaxe Aquila de 17
polgadas e tapizaría específica en simil coiro/tecido negro.
Tamén
hai varios paquetes opcionais, como
A salientar
o Easy Parking, o Look Premium, o Safety
Premium e o pack Vision.
Habitabilidade
A nosa unidade probada foi o Kadjar ENERGY
Motores
diésel 2WD dCi 130cv acabado ZEN cedido
por CAEIRO concesionario oficial Renault en
Confort de marcha
Santiago de Compostela, Polígono do Tambre.

Deseño exterior

Motorizacións

Dotados do sistema Stop& Start con recuperación de enerxía na freada, os novos propulsores do Kadjar preséntanse
como duros, fiables, de alto rendemento
e baixo consumo.
Equipa os motores diésel Energy
dCi 110 e Energy dCi 130, fabricados en
Valladolid, e o de gasolina Energy Tce
130, un 1,2 litros de inxección directa

O maleteiro ten capacidade para o “material” de toda a familia

con moitísimo empurre e cunha sexta
velocidade que fai que o consumo sexa
bastante contido, non excedendo os 5,6
litros por cada 100 quilómetros.
Os motores diésel ofrecen un consumo moi reducido: o de 110 cabalos
de potencia non chega aos catro litros
por cada 100 quilómetros, alcanza unha
velocidade máxima de 182 quilómetros
por hora e ponse de 0 a 100 km/h en

12 segundos. Por primeira vez incorpora uns pistóns de aceiro que reducen os
rozamentos. Está asociado a unha caixa
de seis velocidades. Tamén se pode equipar cunha caixa de cambios automática
EDC de 6 velocidades e dobre embrague.
O dCi 130 ten un consumo medio de 4,5
litros por cada 100 quilómetros e chega
aos 100 km/h en 9,9 segundos. Datos
proporcionados polo fabricante.

Seguridade
PREZOS
Gasolina
Kadjar TCe 130cv LIFE	
Kadjar TCe 130cv INTENS	

20.250 €
21.700 €

Diésel
Kadjar dCi 110cv LIFE	
Kadjar dCi 110cv INTENS	
Kadjar dCi 110cv XMOD	
Kadjar dCi 130cv INTENS	
Kadjar dCi 130cv ZEN	
Kadjar dCi 130cv XMOD 4x4

22.250 €
23.500 €
24.400 €
25.000 €
27.000 €
28.100 €

No apartado da seguridade non hai ningún reproche, xa que distintos sistemas aumentan a sensación de confianza e de seguridade. Separadamente dos sistemas habituais de serie en toda a gama, cabe destacar a alerta de exceso de velocidade con recoñecemento de sinais de tráfico, que permite adaptar a condución en función dos datos da sinalización captados pola cámara
do vehículo, o sistema de aparcamento “parking mans libres” que detecta o oco dispoñible e aparca automaticamente o noso
vehículo, o detector de ángulo morto que nos avisa da presenza dun vehículo que nos está adiantando sen que o viramos e a
freada de urxencia asistida que nos axuda a deter o coche en caso de risco de colisión por alcance co vehículo que vai diante.
Na versión 4x4 (asociada ao motor dCi de 130 cabalos de potencia) ten tres modos de transmisión: 4x4, 4x2 Estendede
Grip (que reforza a tracción e o sistema antipatinado) e 4x2. Virando o mando redondo que temos ao alcance da man,
podemos circular en modo 2WD, con transmisión só nas rodas dianteiras. Este modo utilizarémolo para condución en
condicións normais. Se o poñemos en posición “auto” o sistema axusta automaticamente o reparto do par, adaptando a
transmisión da potencia entre as rodas dianteiras e traseiras, segundo as condicións da estrada. E se queremos o reparto
equitativo ao 50% entre a tracción dianteira e traseira non temos máis que poñer a posición “lock”, especialmente indicado para camiños con neve, lama ou area.
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Sprint Motor >> Mantemento
550.000 vehículos circulan no noso país sen pasar ningún tipo de revisión

Perigo público, o mantemento
incorrecto dos vehículos
Un automóbil ben revisado diminúe o risco de sufrir unha avaría
Ás veces parece que a sociedade, en vez de ir cara
a adiante, vai cara a atrás. Isto poderíase deducir
dun dos últimos estudos que implica directamente a seguridade viaria en todo o país, onde queda
claro que aínda temos un deficit claro os condutores en educación viaria.
■ antón pereira | Texto ■ a. pereira/race | Imaxes

O mantemento segue sendo
unha das “materias pendentes” do verán. Segundo a
enquisa realizada polo RACE
a máis de 3.400 automobilistas, un 22,5 por cento dos
usuarios non revisa o coche
coa frecuencia recomendada
polo fabricante e alonga os
prazos de mantemento máis
do aconsellado.
Un 1,8% de usuarios recoñece non revisalo nunca, o que
significa que máis de 550.000
vehículos estarían circulando
en malas condicións. Ademais,
o informe analizou as incidencias mecánicas na estrada producidas en España durante as
semanas que durou a onda
de calor, detectando un aumento de case o 60 por cento
do número de fallos respecto ao mesmo período do ano
anterior.
No noso país temos un parque cada vez máis antigo, cun
gran número de vehículos que
circulan sen un mantemento

máis de 3.400 condutores, un
22,5% recoñece atrasar os intervalos de mantemento por
encima do recomendado polo
fabricante, o que inclúe a revisión periódica de seguridade,
niveis e mecánica que garante o bo estado do vehículo e o
seu correcto estado de circulación. Se temos en conta o parque español, case 7 millóns de
vehículos estarían circulando
cun mantemento incorrecto,
dos cales máis de 550.000 non
foron sometidos a revisión por
parte dos seus propietarios. Iso
que pode incidir nun preocupante aumento do risco, sobre
todo cando sometemos o vehículo a un esforzo como o que
se produce no período estival.
correcto, e cunha previsión
de mobilidade que vai en aumento, como mostran as previsións da Dirección Xeral de
Tráfico para este verán. Amais,
os vehículos sofren cada vez
máis problemas mecánicos, o
que pode afectar ao risco de

sufrir un accidente. Moitos
destes fallos poderíanse evitar cunha revisión para alertar
dos posibles desgastes producidos polo uso e eludir situacións de perigo.
Segundo os datos recollidos sobre as respostas de

Os condutores
recoñecen que o que
menos revisan é o estado
e axuste das luces e o
nivel do líquido de freos

Mantemento >> Sprint Motor
A quen encomendamos o mantemento,
tanto o básico como o mecánico?
Respecto ao mantemento persoal, á hora de revisar os elementos máis básicos (niveis, pneumáticos,
luces), sete de cada dez condutores realizan eles mesmos o labor de chequeo, e en dous de cada dez casos
esta revisión faina un familiar ou amigo.
No caso de requirir un mantemento mecánico,
no que o usuario opta por levar o seu vehículo a un
taller para unha inspección en maior profundidade,
un 45% elixe un taller de barrio próximo, mentres que
un 32,8 por cento opta polo centro oficial da marca,
e un 14,3% por unha cadea de talleres.
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Erro, a maior antigüidade do vehículo, menos mantemento
A medida que o automóbil se vai facendo vello, o propietario alonga os prazos de mantemento e a frecuencia das revisións.
Mentres o 83,9% dos que teñen un vehículo de menos de 5 anos segue a frecuencia indicada polo fabricante, só o 55,3 por cento dos
que teñen un vehículo de máis de 15 anos fai o mesmo, cun preocupante 5,4% que confesa non revisar nunca o seu coche. Se se mantén
esta tendencia, estaremos ante o risco de repunta da siniestralidade
derivada dos fallos destes vehículos, nos que ademais non existen
sistemas de seguridade activa e pasiva (ABS, ESP, airbags...) que reduzan a probabilidade de sufrir lesións graves ou mortais entre os
seus ocupantes.

Con que periodicidade se realíza o
mantemento do vehículo?
O mantemento básico do vehículo inclúe a revisión da presión dos pneumáticos, o líquido limpaparabrisas e do nivel de aceite, algo que realizan máis da
metade dos condutores polo menos unha vez cada
tres meses. Pola contra, os condutores recoñecen
que o que menos revisan, con intervalos de inspección por encima dos dous anos, é o estado e axuste
das luces e o nivel do líquido de freos, cun 24,5 por
cento e un 28,2 por cento, respectivamente.
Respecto dos pneumáticos, un elemento moi importante na seguridade, un 12,4% dos usuarios revisa moi pouco ou nada a presión das rodas, e un
18,6% non presta atención ao debuxo da banda de
rodadura, o que pode poñer en risco a adherencia
do vehículo, sobre todo en caso de meteoroloxía
adversa.

As avarías están directamente relacionadas
coa falta de mantemento
Por culpa desta dura crise, os condutores recoñecen que reduciron as partidas orzamentarias no
mantemento do vehículo: un de cada cinco automobilistas reduciu moito ou bastante os seus gastos relacionados coa revisión periódica do coche, e
un 18,3 por cento viuse obrigado a atrasar o cambio
de pneumáticos por motivos económicos. Este feito
incidiu directamente no aumento das avarías. Así, un
de cada tres condutores necesitou levar o seu vehículo ao taller por culpa dun fallo mecánico, excluíndo
as revisións de mantemento. Por tipo de problema,
destacan as incidencias co motor (31,9%), electricidade/electrónica (15,9%) ou freos (11%).

PIVE, un plus para a seguridade viaria
Pero, se a falta de mantemento se une á antigüidade do parque, o binomio convértese nun problema moi importante de cara á seguridade na estrada.
Continuar coas axudas á compra de vehículos, é un
xeito de que se vaia renovando o parque móbil con
vehículos máis seguros e ecolóxicos.
Así mesmo, tanto os elementos de seguridade
dun vehículo como o propio mantemento e as pezas
necesarias para un correcto funcionamento do coche deberían de ter un IVE reducido, ao non tratarse
ningún deles de bens de luxo, senón de elementos
imprescindibles para a seguridade dos condutores
e usuarios.

CONSELLOS Á HORA DE REVISAR O VEHÍCULO
Seguir o plan de mantemento recomendado polo fabricante
é a mellor garantía de prolongar a vida do noso vehículo, mellorando a súa seguridade e reducindo o risco de avarías. Xunto a
estas revisións periódicas, e ante un desprazamento de longo percorrido no que imos someter o noso vehículo a un esforzo maior,
debemos realizar rápidos chequeos, tendo en conta os seguintes
puntos de control:
➔ Comprobar o estado dos pneumáticos, como a profundidade do debuxo, e a presión dos mesmos (sen esquecer a roda de reposto). Hai que ter en conta a carga
para regular a presión, e seguir as recomendacións do
fabricante (manual do vehículo).
➔ Comprobar o nivel de líquidos: aceite do motor, refrixerante, freos, dirección... É aconsellable levar un pouco
de aceite no coche, por se é necesario repoñelo.
➔ Comprobar o estado da dirección e freos. Unha inspección visual para chequear o seu estado. No caso de detectar algunha anomalía, débese acudir urxentemente
a un taller para a súa revisión en profundidade.
➔ Comprobar o estado e axuste en altura dos faros, sobre
todo se se vai conducir de noite e se leva o coche cargado. A regulación pódese facer normalmente dende
o interior do vehículo, mediante as distintas posicións
de axuste. Así, evítase cegar ao resto de usuarios.
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Sprint Motor >> Retro-visor

O primeiro
monovolume moderno

Renault Espace
Máis de tres décadas de vida
dan para moito. Nos seus
trinta e un anos de traxectoria o Renault Espace viviu
momentos difíciles e outros
de éxito absoluto pero pasará á historia do automóbil
por ter sido un dos primeiros monovolumes, ou o primeiro. Aquí entra en batalla
coa Volkswagen T2, lanzada en 1957. En todo caso,
o Espace foi un pioneiro do
segmento; o primeiro de
concepción moderna e un
supervendas da marca do
rombo. Acomódense para a
viaxe porque o Retro-Visor
do mes de agosto, o mes vacacional por excelencia, séntanos nun coche pensado
para iso: para moverse coa
familia ou con amigos, de
maneira confortable e con
toda a equipaxe posible.
Espazo e funcionalidade son
os seus sinais de identidade.
Ademais, poucos modelos
poden presumir de dar cabida no dicionario a un novo
modelo de vehículo.
■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ sPRINT MOTOR | Fotos

A concepción da idea
Philippe Guédon, presidente de Matra Motor, un pequeno fabricante francés que
colaboraba con Simca, decidira en 1982, que quería fabricar
un coche con tres ringleiras de
asentos, que levara á máxima
expresión o concepto dos módulos. Quería crear un automóbil que combinase o mellor
dunha furgoneta, unha berlina e un coche familiar. Así as
cousas, amosoulle a súa idea
a Peugeot e a Citroën, que
rexeitaron a proposta ó estimar que tanto o concepto
como o deseño eran demasiado arriscados para aqueles
anos 80 de crise financeira e
de estradas cheas de pequenos utilitarios e compactos. A
chamada de Guédon á porta
de Renault deu mellores resultados. A idea e o entendemento foi case absoluto, así que o

Espace pode dicirse que nace
da colaboración entre as dúas
empresas. Na casa francesa
consideraron que tres filas de
asentos que puidesen ser movidos ó antollo do propietario,
segundo as súas necesidades,
era unha grande idea, que podía ter éxito na sociedade. E
non erraron.

Presentación en 1984
O Salón de París celebrado
en 1984 acolleu a presentación
do Renault Espace, que se lanzaba coa idea de ser un coche
para a familia, que puidese levar con ela a súa equipaxe, divertido e multifuncional. As
vantaxes que prometía non
seduciron tanto como se agardaba. A súa chegada ó mercado o automóbil non foi doada
porque non encheu, de primeiras, os ollos dos condutores.
A terceira xeración do Espace

Durante o primeiro mes desde o seu lanzamento vendeu
nove unidades. A complicidade foi chegando paseniño; os
primeiros anos foron de poucas vendas pero foi calando a
nova proposta de vehículo. E
fíxoo de maneira que ao longo de 30 anos conseguiu vender catro xeracións de Espace,
o que se traduce en case 1,25
millóns de unidades. Supuxo
apostar por un segmento que
non existía; había que conseguir abrir a mente dos condutores a un novo concepto, no
medio da crise financeira na
que estaba inmersa a marca,
pero así e todo, o proxecto P23
foi adiante.

Un novo concepto,
un novo segmento
No mesmo ano no que
Renault lanzaba o Espace, Fiat

poñía no mercado o Fiat Un
que substituía ó Fiat 127, un
modelo que pelexou polo título do coche do ano en Europa
xunto co Peugeot 205. Apostar
por un coche grande, pensado para transportar a familia,
que non fose unha furgoneta
adaptada para levar pasaxeiros como acontecía con outra
proposta similar da competencia, que ofrecera prestacións e
tamén estética, non era doado; máis ben arriscado. O seu
obxectivo era que puideran viaxar comodamente, con espazo
suficiente, sete persoas dentro dun coche de dimensións
razoables, de tamaño contido.
Quería dar unha resposta á mobilidade das familiar numerosas, máis habituais naqueles
tempos que nos de agora. Para
iso a modularidade, a funcionalidade era a clave.

Retro-visor >> Sprint Motor
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Foi unha
aposta arriscada
cara un concepto e
un segmento novo
no mercado
Primeira xeración
A primeira xeración do
Espace medía 4.25 metros
de longo, 1.78 de ancho e
1.66 metros de alto, que é a
lonxitude dun Golf actual.
Presentouse con dúas versións: 2000 GTS e WW2000
TSE, ámbalas dúas con motor
de gasolina de dous litros de
110cv. Máis tarde, engadíronse dúas novas mecánicas diésel turboalimentadas: o Turbo
D e o Turbo DX de 88cv, nunha versión máis alongada cá
de gasolina; chegaba ata os
4.30 metros. Un ano despois
do lanzamento chega unha
variante inspirada na película
2001 Odisea no espazo: 20001 con dous novos propulsores. A novidade radicaba na
proposta de automóbil pero
tamén destacaba polos seus
avances naqueles anos 80. O
bastidor era de aceiro galvanizado e os paneis da carrozaría de fibra de vidro e poliéster,
de grande lixeireza. Tódolos
asentos eran independentes,
os dianteiros eran xiratorios
e os traseiros podían abaterse para ampliar o espazo dispoñible. Contaba con baca no
teito, luces antinéboa dianteiras integradas no gardalamas,
retrovisores exteriores eléctricos e peche remoto das portas
traseiras desde
O Salón
de París
celebrado en
1984 acolleu
a presentación do
Renault
Espace

as dianteiras. No interior tiña
consola central e os tiradores
das portas do Renault 9. A primeira versión mantívose ata
1991, cun cambio estético en
1988, que deu paso a formas
más redondeadas, e unha grella máis prominente. Vendeu
case 192.000 unidades.

1991-1996:
segunda xeración
A segunda xeración presentouse no Salón de Xenebra
de 1991 cun cambio importante no deseño, buscando
ser máis aerodinámico e con
liñas máis suaves e redondeadas, seguindo a estética do
resto de modelos dos anos 90
da casa francesa. Producíronse
máis de 316.000 unidades,
que supuxeron un salto de
calidade e un paso adiante
no carácter práctico, xa que
daba a posibilidade de eliminar dúas filas de asentos dianteiros e tamén as dúas
prazas dianteiras que se

podían xirar completamente
para enfrontarse á segunda
banda de asentos, imitando
un salón. Foi o vehículo encargado de levar o facho dos
Xogos Olímpicos de Barcelona
en 1992. En canto ás motorizacións, a novidade foi a chegada do motor gasolina V6 de 3
litros e 153cv con transmisión
automática.

1997-2002:
a terceira xeración
Sae co título de ser o monovolume líder de vendas en
Europa. O Espace volveu crecer lixeiramente ata os 4.52
metros de longo. Tamén foi
a etapa na que se presentou a versión Gran Espace
con maior distancia entre
eixes para aqueles condutores e familias que precisaban máis espazo e, en base
a isto, centráronse boa parte dos cambios interiores.
Foi unha versión de éxito
e, só en 1999, vendéronse
71.200 unidades. Ofrecería
tres novas motorizacións:
dúas gasolina de 2.0 de catro cilindros de 115cv e o V6
de 3l que rendía ata os 170cv
amais do 2.2 turbodiésel de
115cv. Nesta mesma etapa,
en 1998, fabricouse unha
versión “spider” para correr
nas 24 horas de Le Mans.
Estes foron os grandes tempos dos monovolumes como
primeira opción para transportar familias, que no caso
do Espace rematou con
365.200 unidades vendidas.

O éxito
do Espace fixo
que a palabra
monovolume
entrase no
dicionario francés
Última xeración
Leva xa doce anos no
mercado e, neste tempo, ten
experimentado varias actualizacións. Está fabricado totalmente por Renault en aceiro
e aluminio e conforma un
dos modelos de monovolumes máis representativos do
mercado, logo de trinta anos
de andaina nas estradas con
máis de 1.200.000 unidades
vendidas. Conseguiu ser fiel
ó espírito e servizo co que foi
concibido: a máxima da funcionalidade e nese sentido fóronse articulando os cambios
no seu deseño. Segundo comentou o ex presidente de
Renault, Bernard Hanon, o
Espace “é o resultado natural
de cando vas máis alá da vaidade dos coches”. Aí queda o
prognóstico para ser revisado,
quizais, no futuro. No seu ego
sabemos, iso si, que pesa o feito de ter dado lugar a que a palabra monovolume entrara a
formar parte da nomenclatura
do dicionario das letras francesas e, diso, nestes momentos só pode presumir o Espace.
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Calendario
de probas
DATA

PROBA

5-6 de setembro

I Rally Torre de Hércules

5-6 de setembro

II Regularidade San Telmo

Cto. España Rallys Terra - Ciutat de Cervera
5-6 de setembro
Cto. España Rally Todoterreo - Baja Burgos
5-6 de setembro
Cto. España Autocross - Miranda de Ebro
5-6 de setembro
Mundial Outdoor Trial - Portugal
5-6 de setembro
G.P. Italia F1
6 de setembro
Cto. España Velocidade - Albacete
6 de setembro
Rally de Australia
10-13 de setembro
Mundo Trial Teo
Cto.
12 de setembro
Copa España de Velocidade Clásicas - Valencia
12 de setembro
Trofeo Galego Dirt Track
12 de setembro
Outdoor Trial - España
Mundial
12-13 de setembro
12-13 de setembro Cto. España Rallys Asfalto - Princesa Asturias
Cto. España Montaña - Andorra
12-13 de setembro
Mundial Turismos Xapón
13 de setembro
G.P. Motociclismo San Marino
13 de setembro
Mundial Outdoor - México
13 de setembro
Cto. Alemán Turismos
13 de setembro
III Trofeo Race Motociclismo
13 de setembro
Cto. España Velocidade - Valencia
13 de setembro
Cto. España Motocross - Cáceres
13 de setembro
Cto. Mundo Trial Feminino - Tarragona
18 de setembro
Copa España Superenduro
19 de setembro
Trofeo Galego Resistencia Enduro - Rodeiro
19 de setembro
XVI Subida a Escusa - Poio
19-20 de setembro
IV Carballo de Montaña
19-20 de setembro
II Virxe das Dores de Montaña
19-20 de setembro
España Motocross - Lleida
Copa
20 de setembro
Cto. España Superbikes - Xerez
20 de setembro
G.P. Singapur F1
20 de setembro
Motocross EEUU
Mundial
20 de setembro
Cto. Galego de Velocidade - Estoril II
20 de setembro
VIII Rally Comarca Ulloa
25-26 de setembro
XXXVII Karting A Pastoriza
26-27 de setembro
26-27 de setembro

Resistencia de Arteixo

26-27 de setembro
26-27 de setembro
27 de setembro
27 de setembro
27 de setembro
27 de setembro
27 de setembro

Cto. España Rallys Asfalto - Llanes
Cto. España Rally TT - Guadalajara
G.P. Motociclismo Aragón
G.P. Xapón F1
Mundial Turismos China
Cto. España Trial - Ávila
Cto. España Motocross - Murcia

ESPECIALIDADE
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2ª categoría e
outros eventos
Rally
Rally TT
Autocross
Trial Outdoor
F1
Velocidade
Mundial rallys
Trial
Velocidade
Dirt Track
Trial Outdoor
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Montaña
Mundial turismos
Mundial Motos
Mundial outdoor
Turismos
Motociclismo
Velocidade
Motocross
Trial
Enduro
Enduro
Montaña
Montaña
Montaña
Motocross
Superbike
F1
Motocross
Velocidade
Rally
Karting
2ª categoría e
outros eventos
Rally
Rally TT
Mundial Motos
F1
Turismos
Trial
Motocross
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España
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Italia
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España
España
España
España
España
Andorra
Xapón
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Alemaña
Madrid
España
España
España
España
España
España
España
España
España
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Singapur
EEUU
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España

Arteixo

A Coruña

España

Llanes
Guadalajara
Circuíto Motorland
Circuíto de Suzuka
Circuíto de Shangai
Candeleda
Molina de Segura

Asturias
Guadalajara
Teruel

España
España
España
Xapón
China
España

Cervera
Burgos
Miranda de Ebro
Paços de Ferreira
Circuíto de Monza
Albacete
Australia
A Ramallosa - Teo
Circuít Ricardo Tormo
Pontevedra
Circuíto de Xerez
Asturias
Andorra
Circuíto de Suzuka
Circuíto de Misano
León
Circuíto de Oschersleben
Circuíto de Jarama
Circuít Ricardo Tormo
Miajadas
Tarragona
Las Rozas
Rodeiro
Poio
Carballo
Lalín
Montgai
Circuíto de Xerez da Fronteira
Circuíto Marina Bay
Circuíto Glen Helen
Circuíto de Estoril
Palas de Rei
A Pastoriza

Italia
Albacete
A Coruña
Valencia
Pontevedra
Xerez da Fronteira

Madrid
Valencia
Cáceres
Tarragona
Madrid
Pontevedra
Pontevedra
A Coruña
Pontevedra
Lleida
Cádiz

Ávila
Murcia
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Os postos de comida gourmet sobre rodas están de moda

Food trucks

Unha idea recuperada para emprendedores modernos

25

Os postos de comida
ambulante de toda
vida teñen dende
hai un tempo uns
competidores
que destacan
principalmente pola
súa estética. Xa non só
existen as furgonetas
tradicionais; volven
as antigas, que se
recuperan e actualizan
con estética vintage
para darlle un toque
de distinción e
refinamento.

La creperie de Marione frecuenta as bodas (Fonte: foodgarage.es)
■ ROCÍO PEREIRA | Texto ■ sprint motor | Fotos

Xa non só podemos adquirir comida rápida,
doces ou bebidas; agora podemos degustar cociña de alta calidade porque os restaurantes e as
marcas sacan a súa carta fóra do seu espazo habitual para levala onde está o cliente, ben sexa
nunha feira gastronómica ou nun festival musical. Lonxe de ser esta unha tendencia exclusiva
do tempo de ocio, é unha moda que nos interesa
en SPRINT MOTOR porque os grandes protagonistas son os vehículos, dentro dos cales enmárcase o conxunto da oferta: caravanas, roulottes,
autobuses, ambulancias antigas ou furgonetas
dos anos 50 e 60 volven estar de actualidade e
son demandadas para xirar por Galicia adiante,
tamén polo resto do mundo, con propostas gastronómicas de todo tipo, tamén de alto nivel. En
Galicia as food trucks, é dicir, os camións de comida, suman xa uns cantos quilómetros de experiencia. Se queren coñecer de preto algunhas
das opcións dispoñibles, pasen e lean.

A Evangelina de Galipizza
É unha das primeiras food truck galega e roda polas nosas estradas logo
dun proceso laborioso de busca e posta
a punto. José Manuel Vázquez, xerente de Galipizza, sinala que coñeceron
a tendencia en Barcelona ó acudiren a
unha feira de alimentación e pareceulles unha fórmula perfecta para ofrecer
as súas pizzas, en lugar do típico stand.
“A partir de aí, buscamos a furgoneta
e demos coa persoa idónea para preparala segundo as nosas necesidades”.
O modelo elixido foi unha Citroën HY
Clásica, que a casa francesa introduciu no mercado en 1947, despois da
Segunda Guerra Mundial. Os modelos
coa denominación H foron deseñador
por Pierre Franchiset como vehículos
de carga para cubrir as necesidades de
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transporte nunha época na que faltaban medios e os custos facían necesaria
unha furgoneta con capacidade e mantemento económico. Mantivéronse no
mercado ata 1981, coas evolucións e
melloras técnicas propias dos novos
tempos pero bastante fieis ó deseño primixenio. Para o responsable de
Galipizza, amais de ser bonita e chamar
a atención, a Citroën HY era especial
por traerlle ó presente recordos da súa
nenez; “na zona da Mariña lucense, de
onde son eu, estas eran as furgonetas
que empregaban os panadeiros para
o reparto porque lles era moi cómoda, xa que cargaban e collían a mercancía directamente pola porta lateral. En
Barreiros, lembro que había unha panadería que tiña dúas ou tres”.
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Bautizo nas redes sociais
Galipizza nace en Viveiro
no ano 1993 e, dende entón,
ten medrado moito e ampliado
a súa rede de establecementos
e a súa oferta gastronómica.
Son activos nas redes sociais e
teñen especial querenza pola
participación da súa clientela,
a quen quixeron implicar na
nova aposta da food truck. Así é

como lanzaron un concurso de
ideas entre os seguidores da
empresa nas redes sociais para
poñerlle nome á furgoneta. O
elixido por Evangelina; título
dunha canción de Heredeiros
da Crus, un grupo vinculado a
Galipizza, que patrocinou un
concerto da banda en Madrid
o ano pasado.

La Suprem de Torre de Núñez

A pizza está onde está a xente
A chegada de Evangelina
supuxo para Galipizza o lanzamento dunha nova campaña titulada “Plan Anti-Morriña”,
que se resume nunha sentenza: se Mahoma non vén a
Galipizza, Galipizza acabará
chegando a Mahoma. E esta é
a intención: que ninguén quede con ganas dunha pizza galega; para iso está a furgoneta
que se move lonxe dos locais,
aló onde haxa demanda. Claro
que algunha limitación aparece, xa que Evangelina non acelera todo o que lle gustaría ós

seus condutores “os desprazamentos son duros -afirma José
Manuel- porque non sempre
se poden facer os quilómetros
todos seguidos; non pasa de
80km/h e o motor fai un ruído terrible pero é ben bonita
e iso compénsao todo”. Este
mes de agosto non ten vacacións aínda que descansa
un pouco do asfalto porque
pasa todo o mes asentada na
casa, en Viveiro, para celebrar
que é o mes das festas e que
unha pizza sempre presta para
celebrar.

Non se move por si
mesma pero é un clásico das
caravanas, outro dos espazos
elixidos para as ofertas de
gastronomía gourmet itinerante. Coa idea de achegar os
produtos de Torre de Núñez
a un público máis novo e
aproveitar a calidade dos
embutidos da marca cunha proposta de cociña máis
elaborada, nace La Suprem
en maio deste mesmo ano.
É unha Arverne, cuxa historia comeza no ano 1961,
cando a firma ACC, que
construíra o mítico tren LE
MISTRAL que conectaba
París e Niza, quería diversificar o seu negocio e lanzouse ó mundo das caravanas.
Así nace a Arverne ACC, un

chasis tubular cunha estética innovadora. Emprégase
o aceiro inoxidable, igual
ca no tren, e conta cun tren
de rodaxe tamén de calidade, polo que os vehículos
presumen de bo comportamento na estrada. La Suprem
foi matriculada por primeira
vez no ano 1964 en Francia,
foi rehabilitada, viaxou de
Toledo a Lugo, onde se equipou cunha cociña industrial
deseñada a medida e onde
a axencia de comunicación
Elemental Chefs, especializada no sector gastronómico
e dedicada á produción de
contidos novidosos, desenvolve unha campaña intensa de conexión con novos
consumidores.

Abbey Road Café
Bar de Ferrol
Podería ter sido unha cafetería máis, con nome que
homenaxea ós Beatles, na
que soa a súa música e que
se decora esencialmente con
pezas da banda de Liverpool.
Pero non. Era unha cafetería
rodante, que ata hai pouco prestaba o seu servizo no
Porto de Curuxeiras en Ferrol
nun espazo tan pouco habitual como un autobús londiniense, de dous pisos, de cor
vermella, que no seu tempo
prestou servizo en Luton e
Harlington.

Abbey Road Ferrol (Fonte: sigaelfoodtruck.com)

O gusto pola
comida na rúa apóiase
nos vehículos como
grandes protagonistas
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Menú: produto galego
Na roulotte de Torre de
Núñez hai oferta variada coa
base dos produtos do catálogo desta empresa lucense
de embutidos con 40 anos de
historia, combinada con produtos galegos de máxima calidade. Os seus desprazamentos
predilectos son os festivais de
música e os eventos de street
food, é dicir, comida na rúa que
ofrecen oferta gastronómica,
mercado de artículos vintage,
música en directos e outras actividades. Para Reyes Vidal, de
Elemental Chefs “estes eventos
responden á demanda duns
sector da poboación que busca gozar máis da súa cidade ou
do seu barrio e que busca experiencias culinarias diversas

O obxectivo
é levar a comida
onde estea o
cliente: “Se
Mahoma non vai a
Galipizza, Galipizza
acabará chegando
a Mahoma”

a un prezo accesible, como
alternativa ós formatos máis
habituais da hostalería tradicional. En definitiva, trátase de
degustar creatividade gastronómica e de facelo sobre rodas
vintage. Neste caso en particular, a caravana ten moitos quilómetros rodados e iso implica
que as visitas ó taller van sendo frecuentes. Nunha ocasión
houbo que buscar unha peza
da suspensión que non daba
aparecido. O veterano responsable dun taller mecánico das
aforas de Lugo pensou que
unha peza dun Seat 127 dos
anos 70 podería cumprir a función do elemento estragado e
non se equivocou. La Suprem
volveu á estrada un par de días
despois e seguir cumprindo
coa súa misión e o calendario
establecido.

A tendencia
de recuperar
furgonetas antigas
ó estilo das clásicas
americanas tamén
se atopa en Galicia

27

Citroën H

Unha icona dos food trucks
■ redacción | Texto ■ citroën press | Fotos

O veterano furgón Citroën H, tamén coñecido como Tipo H ou HY, converteuse nunha
das opcións máis populares para crear os restaurantes sobre rodas. O seu deseño único,
a súa versatilidade e as súas capacidades de transformación fixérono omnipresente nas
estradas e nas rúas de toda Europa durante os seus máis de 35 anos de vida comercial.
Agora, son os seus puntos fortes para ser o abandeirado da revolución dos food trucks.
Para falar deste modelo, hai que referirse ás innovacións de dous vehículos nos que
se lanzaron elementos que actualmente consideramos imprescindibles nos automóbiles actuais: o Citroën Traction Avant e o Citroën TUB.
En 1934, co Traction Avant, chegaban aos vehículos de gran serie innovacións como
a tracción dianteira, a carrozaría autoportante monobloque sen chasis independente, a
suspensión con barras de torsión en rodas independentes, os freos hidráulicos... elementos que son habituais nos automóbiles que se conducen actualmente pero que supuxeron un gran salto tecnolóxico. Fiel á súa filosofía de democratizar os avances técnicos,
a marca empezou a estudar como trasladar estas novidades ao universo dos vehículos
comerciais. Destes traballos xurdiu o modelo TUB da marca francesa, lanzado en 1939
e considerado como o primeiro furgón moderno.
Coa tracción dianteira, lanzada só catro anos antes, libérase totalmente o espazo
que hai detrás do motor, o que fixo posible un espazo de carga inmenso, para as dimensións deste automóbil, e totalmente plano. Outra das súas innovacións foi a porta lateral deslizante, que facía moito máis doado a carga e descarga. Poucos meses despois
do seu lanzamento estalaba a II Guerra Mundial, co que se paralizou a súa fabricación
e comercialización, como sucedeu co resto dos modelos da marca.
En 1947 empezou a fabricación do modelo H, que engade a estrutura monocasco ás
innovacións doTUB. O seu motor e a súa caixa de cambios estaban situados no voladizo dianteiro, co que se aproveitaba ao máximo o espazo de carga. A chapa ondulada, ademais de
darlle un aspecto inconfundible, daba máis rixidez á súa carrozaría. Unida á súa parte traseira
practicamente cúbica, permitía multitude de transformacións: dende instalar unha porta
lateral deslizante ata habilitar unha cociña totalmente equipada, como se fai actualmente
nos food trucks. Todos os furgóns actuais son unha versión modernizada deste modelo, que
se lanzou no noso país en 1962. Deixou de fabricarse en 1982. O seu carácter práctico, a súa
robustez e o seu excepcional comportamento en estrada convérteno nun vehículo ideal para
devorar quilómetros ofrecendo, de praza en praza, o mellor da gastronomía.
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Dende Finlandia a Madeira pasando por Ferrol

Voltas veraniegas
■ miguel cumbraos | Texto ■ sprint motor | Fotos

Estrea vitoriosa. O que tivo o novo Porsche 911 GT3
2008 do coruñés Iván Ares. Foi co gallo da proba cántabra Rali de Sarón, onde o de Cambre só deixou escapar
o primeiro scratch do rali, levando unha cómoda vitoria.

Cuarta.
Complicado e
accidentado foi
o Rali Vinho de
Madeira, nova
cita do certame
luso de asfalto.
E nas reviradas
estradas da illa
atlántica vitoria
para o 208 T16
de Magalhaes,
que conseguía deste xeito o seu cuarto
triunfo aquí.

Empate. Nova vitoria para o finés Latvala no rali do seu país,
o terceiro. O triunfo do piloto de VW permite que Finlandia
iguale a Francia no ránking dos primeiros postos mundialistas. Ogier, segundo, podería proclamarse campión na
seguinte cita, Alemaña.

Cambios. As directrices
marcadas pola DXT en materia de probas deportivas obrigou a un cambio
de datas do Rali de Ferrol.
Desta volta a sexta proba
do nacional de ralis de asfalto, cunha clasificación
xeral (provisional) liderada
por Miguel Fuster, terá lugar na tarde do sábado 22
e na matinal do domingo
23 deste mes.
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42º Subida a Chantada

Fombona, dono da Ribeira Sacra
■ miguel cumbraos | Texto ■ m. cumbraos/tomás cumbraos díaz | Fotos

A máis carismática das subidas galegas, pese a non ter o esplendor de antano, segue sendo unha proba de referencia, tanto
para pilotos como público. Desta volta unha semana antes da
súa habitual data, volveu a contar con volantistas de nivel, aínda

que en menor número, como ven sendo norma na montaña autonómica. O que non cambiou foi o vencedor, en relación coa
edición precedente, mandando no percorrido da Ribeira Sacra
lucense o veterano piloto asturiano López Fombona.

Intratable. Partía
coa vitola de favorito, dada a
súa experiencia e,
sobre todo, a súa
“máquina”. Así foi.
Como aconteceu
no 2014 o Audi
Quattro DTM asturiano non deu
opción. Fombona
mandou de novo
na subida do sur
lucense.
Preto. Buscando repetir o título do pasado exercicio o pontevedrés Jacobo Sobral fixo todo o que puido en Chantada, pero
non foi quen de desbancar a Fombona. Para o piloto da Silver
Car a segunda praza e a primeira posición na categoría CM.

Satisfeito. Razóns de intereses
publicitarios e manter o ritmo
de carreira no parón do verán
facilitaron a presencia de Sergio
Vallejo na vila do sur lucense. O
Porsche do de Meira non puido
co Audi, pero foi o primeiro carrozado na chegada.

En alza. Quedou claro coa súa vitoria en Pontevedra. Alexis
Vieitez é un bo expoñente da nova canteira de pilotos de montaña. Pelexou pola primeira praza, foi finalmente terceiro, líder
dos EM, e candidato ao título galego do ano.
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Na súa liña. E dicir espectáculo e eficacia. Aos mandos
do seu habitual Lancer EVO
VIII o lucense José Antonio
Iglesias non decepcionou.
Sétimo da xeral final e vencedor do grupo P.

Numerosos. Coma sempre foron os pilotos locais, habituais
na obrigada cita de casa. Armados de formas moi dispares, tiveron en De Arriba o mellor clasificado, oitavo o chantadino
co seu Speed Car GT.

Clásico. Outro que non falla nesta costa é o coruñés Manuel
Senra. Cunhas cantas participacións ás súas costas o de
Dumbría non decepcionou co seu 306 Maxi, co cal foi noveno absoluto e primeiro do grupo X.

Alegrando. A todo o público
presente cunha condición moi
para a galería. Así amosouse o
monfortino Eloy Pérez, que liderou o grupo T co seu espectacular BMW M3.

Chantada >> Sprint Motor
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Sen rival. Como ven
sendo norma cando
participa. Nova primeira praza entre os participantes do grupo H
para o coruñés Juan
Carlos Encinas, con
toda unha referencia
na categoría como é o
seu Simca Rally.

Eficaz. Así foi o andar do piloto de Sanxenxo Isaac Rodríguez
Barcia. O seu Clio rendeu sen problemas e mandou no grupo N.

Axustadísima. Milésimas de segundo déronlle a vitoria a
Castro Maroño na Copa Stark Box, que afrontaba a súa segunda subida, nun calendario que alterna ralis con ramplas.
Clasificación xeral
POS.
ESCUDERÍA
PILOTO
ADAL SPORT
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FOMBONA
01
02
SOHERS COMPETICIÓN
JACOBO SOBRAL IGLESIAS
03 GONZASPORT COMPETICIÓN
ALEXIS VIEITEZ LOSADA
04 CONGOSTRA TEAM SANXENXO
JESÚS POMBO VARELA
05
A PONTENOVA
SERGIO VALLEJO FOLGUEIRA
06
SERMOVIL BARREIROS
PABLO REY PÉREZ
07
IGLESIAS COMPETICIÓN
JOSÉ A. IGLESIAS MORANDEIRA
08 O CONVENTO MOTORSPORT JOSÉ A. DE ARRIBA GONZÁLEZ
09
SENRA SPORT
MANUEL SENRA CAMAÑO
10
ESTRADA
JORGE MELLA CALVO
Ata 64 clasificados

VEHÍCULO
AUDI QUATTRO DTM
SILVER CAR S2
FÓRMULA OUTEDA
DICODE FR
PORSCHE 911 GT3
FÓRMULA OUTEDA
MITSUBISHI EVO VIII
SPEED CAR GT
PEUGEOT 306
OUTEDA RACING

Máis atrás. Mentres o fillo acadaba a terceira praza absoluta,
o pai quedaba un pouco máis atrasado, en concreto decimo
terceiro. Estamos a falar de Vicente Vieitez, que liderou o apartado SCC co seu coñecido Legend Cars.

Condución real nunha
contorna segura

Un participante en plena proba

“Conducir, unha ilusión”
Por primeira vez na historia, un grupo de afiliados da
ONCE gozou da sensación de
conducir nun ambiente de total seguridade. Grazas á iniciativa conxunta de Seat, o Race
e a ONCE, un total de 60 persoas cegas puideron cumprir
unha ilusión, un soño irrealizable si non se leva a cabo
nun circuíto como o Jarama,
xa que con tráfico normal é
imposible. O acto contou coa
presenza de Carmelo Sanz de
Barros, presidente do Race;
Mikel Palomera, director de
Seat España e Luís Miguel
López Ruiz, presidente do
Consello Territorial da ONCE
en Madrid, así como cos embaixadores de Seat, os actores
María Castro e Maxi Iglesias.
O afán de superación das
persoas cegas permitíulles facer todo tipo de deportes e
actividades. Conducir é unha
desas actividades que facemos a diario pero que, para
este colectivo, parecía imposible. Agora, estes amantes
dos retos, superaron un novo,
e conseguiron cumprir unha
das súas ilusións. Un grupo
de expertos monitores, de
“Non + accidentes”, fixo posible esta actividade, acompañándoos e axudándoos en
todo momento, polo que a

xornada de condución se desenvolveu con total normalidade e sen incidentes. Para a
proba, utilizáronse varias unidades do modelo Seat León.
Estes vehículos permitiron
realizar a actividade sen ningún risco para os participantes, grazas a o seu asistente de
control de carril, o control de
velocidade adaptativo, ademais de outros elementos
de seguridade activa e pasiva como os controis de estabilidade, o ABS e os airbags,
separadamente do cambio
automático DSG. Os participantes -cegos totais e persoas
con discapacidade visual grave- sentíronse absolutamente

seguros durante a condución,
podéndose concentrar na súa
nova experiencia de guiar un
coche por si mesmos.
Fátima Peiteado, unha das
condutoras cegas que participou no programa, ao terminar a experiencia comentaba:
“Estou feliz. Quero dar as grazas a todos os colaboradores
por darnos esta oportunidade. Por fin puiden sentir o
que é conducir un automóbil. Pensaba que non o ía a
poder facer en toda a miña
vida e me encantou. Agora
entendo á xente que lle gusta poñerse ao volante dun vehículo e aos que lles apaixona
a velocidade”.

Os actores María Castro e Maxi Iglesias apadriñaron o evento

O programa comezou
cunha charla ás persoas
cegas para explicar a actividade, as medidas de
seguridade e as normas
a seguir. Despois, no coche, tratouse con cada
alumno a adaptación ao
posto de condución e
fixéronse pequenas prácticas para coller o tacto
aos pedais e evitar aceleróns e freadas bruscas. A
continuación, saír a rodar
ao circuíto facendo varias
tandas con todos os participantes que lles fixeron
sentir “pilotos por un día”.
Os participantes chegaron
a alcanzar velocidades superiores aos 100 km/h na
recta do Jarama. Esta velocidade, que pode parecer baixa para persoas que
non teñen problemas visuais, é un logro para quen
o fan sen ver, cumprindo
así o seu soño de gozar da
velocidade. Esta é a primeira vez no mundo que
persoas cegas entran nun
circuíto de competición a
conducir por si mesmas e
só coas indicacións dun
monitor especializado.

