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Ven y pruébalo en:
NUEVO KIA

MARCANDO  TENDENCIAS
desde 18.700€

Nombrado todocamino más seguro en 2010 según EuroNcap, 
y avalado por la tranquilidad que dan 7 años de garantía de fábrica.

Consumo (l/100 km): 5,3-7,0.
Emisiones de CO2 (gr/km): 139-183.

PVPR Kia Sportage 1.6 GDI Concept 4x2 (incluido impuestos, transporte y acción promocional). Oferta válida limitada para vehículos en stock en 
concesionarios de Península y Baleares hasta fi nal de mes. Modelo visualizado no corresponde con el ofertado. *Consultar manual de garantía Kia.

www.citroen.es

ESP, AYUDA A LA SALIDA EN PENDIENTE Y CONTROL DE TRACCIÓN
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CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO BI-ZONA | FRENO DE ESTACIONAMIENTO

ELÉCTRICO AUTOMÁTICO | SISTEMA DE VIGILANCIA DE ÁNGULO

MUERTO | REGULADOR-LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE | FAROS

ANTINIEBLA CON FUNCIÓN “CORNERING LIGHT” | PARABRISAS

PANORÁMICO GRAN ANGULAR | CONNECTING BOX | CITROËN

eTOUCH | AYUDA AL ESTACIONAMIENTO | 4 LLANTAS DE HASTA 19”

CITROËN DS4
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Kia Outlet é un espazo 
on line no que os clientes 
poderán beneficiarse das 
mellores ofertas dos mo-
delos da marca coreana, 
con descontos que poden 
superar os 10.000 euros. 
Dispoñibles exclusivamen-
te en: www.kia.es/outlet

O procedemento sinxe-
lo e intuitivo, permite aos 
usuarios elixir entre unha 
ampla selección de vehí-
culos de stock ou Km 0, a 
oferta que máis se adapte 
ás súas necesidades. Para 
iso, e sen ningún tipo de 
compromiso, o usuario 

deberá realizar unha soli-
citude cumprimentando 
un breve formulario selec-
cionando a versión e a cor 
desexada. Posteriormente, 
o Centro de Atención ao 
Cliente de Kia contactará 
co interesado para indicar-
lle aqueles concesionarios 
adheridos a este programa 
e lle fará chegar un cupón 
que deberá presentar na 
concesión acordada para 
formalizar a compra. A en-
trega das unidades é in-
mediata, en menos dunha 
semana o usuario poderá 
dispoñer do seu Kia.

Kia Outlet

A Xunta de Galicia, a 
través da Conselle-
ría de Medio Ambien-

te, Territorio e Infraestruturas, 
ten en marcha 153 km de Vías 
de Altas Prestacións (VAPs), 
o que supón un investimen-

to por parte do Executivo au-
tonómico de 863 millóns de 
euros.

Na actualidade, o 77% da 
poboación galega pode estar 
conectada cunha autovía ou 
corredor nun tempo máximo 

de 18 minutos, mostra da me-
llora de accesibilidade pola 
que se vén traballando dende 
o Goberno galego. Unha vez 
que rematen as obras en in-
fraestruturas viarias penden-
tes, o 80% dos galegos estará 
a 15 minutos ou menos dun-
ha autovía.

Dende 1989 ata o ano 
2011, Galicia pasou de dis-
poñer de 125 km de VAPs a 
1.310, dos que preto de 500 
son froito do esforzo autonó-
mico, que se traduce en máis 
de 1.286 millóns de euros in-
vestidos.

conservación
A Dirección Xeral de In-

fraestruturas puxo énfase na 
execución de infraestruturas 
viarias, polo que a partir des-
te momento é fundamental 
levar a cabo actuacións de 

conservación. Deste xeito, a 
Xunta investiu a maior partida 
de conservación viaria da his-
toria de Galicia, supoñendo 
unha achega económica de 
preto de 100 millóns de euros.

A Xunta de Galicia licitou 
no primeiro semestre des-
te ano un total de 7 contra-
tos que garanten a conserva-
ción de estradas e o plan de 
vialidade invernal. Deste xei-
to, actuarase en máis de 4.783 
euros, supoñendo un investi-
mento económico de máis de 
109,5 millóns de euros.

Estes traballos de conser-
vación céntranse na realiza-
ción de tarefas de vixilancia, 
fundamentais para detectar 
defectos e incidencias que 
poidan aparecer nunha estra-
da. Así, cabe a posibilidade de 
efectuar arranxos nas vías, ga-
rantindo a seguridade viaria.

Supoñen un investimento de 863 millóns de euros

NEUMÁTICOS PERNAS: Milladoiro. Tel.: 981 53 62 55  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
NEUMÁTICOS PONTEVEA: Pontevea – Teo (A Coruña). Tel.: 981 80 90 49  -  Fax: 981 80 91 78
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O vehículo 100% eléc-
trico de Nissan, o LEAF, foi 
o último elemento crucial 
que o propietario dun inno-
vador negocio necesitaba 
para ser completamente au-
tónomo na remota illa de Is-
lay (Hébridas). A destilería de 
whisky Bruichladdich, funda-
da hai 130 anos e gañadora 
de varios premios, estable-
ceu un sistema pioneiro de 
Biowayste para xerar a súa 
propia electricidade usan-
do os residuos do proceso 
de destilación. O propieta-
rio, Mark Reynier, empezou 
a usar o devandito siste-
ma, no que a electricidade 
se xera mediante o biogás 
producido nun proceso cha-
mado dixestión anaerobia, 
a principios deste ano. Fíxo-
se tamén cun LEAF o cal sig-
nifica que poderá conducir 
sen emitir CO2 e cargar o 
seu coche coa electricidade 
que produza na destilería. 
Para celebralo Nissan e Brui-

chladdich crearon unha serie 
limitada e única dun whisky 
orgánico que leva a marca 
do vehículo.

Hoxe en día, o fluxo 
de residuos da destile-
ría reinvístese na súa to-
talidade en enerxía para 
o negocio. Os restos de 
cebada son aproveita-
dos por granxeiros locais 
para alimentar ás súas 
vacas, cuxo estiércol é, á 
súa vez, esparexido polos 
campos onde crece a ce-
bada usada na destilería. 
Ao mesmo tempo, o resi-
duo líquido da destilación 
convértese en biogás, 
que permite que un xera-
dor produza electricidade 
para a destilería. Duran-
te este proceso, chamado 
dixestión anaerobia, uns 
microbios especiais dixi-
ren este material residual 
e dan lugar a grandes can-
tidades de biogás de alta 
calidade.

2 Sprint Motor >> Ráfagas

O LEAF e a autosuficiencia

A Xunta de Galicia ten en obras 153 
km de vías de altas prestacións
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as matriculacións de 
vehículos moderaron en 
xullo o forte descenso dos 
últimos meses. as vendas 
reducíronse un 11,4 por 
cento en Galicia e un catro 
no conxunto de españa. 
Pero a patronal insiste en 
que o mercado segue feble 
e que os datos de xullo es-
tán lonxe de apuntar unha 
próxima recuperación.

■ EMILIO BLAnCO | TexTo

Galicia volveu converter-
se en xullo nunha das auto-
nomías con peores cifras de 
matriculacións. Os conce-
sionarios galegos venderon 
2.992 vehículos o mes pasa-
do, un 11,4 por cento me-
nos que no mesmo período 
de 2010. As caídas máis pro-
nunciadas rexistráronse en 
Pontevedra e Ourense. Os 

concesionarios pontevedre-
ses comercializaron un 19,9 
por cento de coches me-
nos e nos ourensáns a caída 
foi dun 18,6. As outras dúas 
provincias galegas seguen 
tamén con cifras negativas. 
O descenso en Lugo foi dun 
9,1 por cento e na Coruña, 
dun 3,4.

No conxunto de Espa-
ña, xullo remata con 78.913 
unidades vendidas, que se 
traduce nunha baixada dun 
catro por cento respecto ó 
mesmo período de 2010. As 
vendas subiron o mes pasa-
do en seis comunidades. Ba-
leares foi a autonomía cun 
mellor comportamento, cun 
incremento dun 26 por cen-
to nas matriculacións grazas 
ó mercado das empresas de 
aluguer de coches. No lado 
oposto quedou Castela-A 
Mancha, que rexistrou un 
descenso dun 42.

As vendas moderan a súa caída en xullo
Baixan un 11 por cento en Galicia e un 4 en España

O sector fala de “espellismo estatístico”

As asociacións de em-
presarios están cada vez 
máis preocupadas pola 
evolución do mercado. 
Malia a moderación da 
baixada en xullo, falan 
dun “espellismo estatísti-
co”. Explican que hai xus-
tamente un ano se pro-
duciu o remate do Plan 
2000E e a suba do IVE en 
dous puntos, o que pro-
vocou un descenso dun 
24 por cento no mes.

Como consecuencia 
da situación actual, a pa-
tronal da automoción co-
rrixiu á baixa as previsións 
anuais. Os empresarios 
cren que 2011 expirará 
cunha caída dun quince 
por cento nas matricula-
cións. De confirmarse, se-
ría o nivel máis baixo en 
España nos últimos 18 
anos.

O presidente da aso-
ciación de concesiona-
rios (Ganvam), Juan Anto-
nio Sánchez Torres, afirma 
que “o aumento real da 
demanda non se rexis-
trará ata que os indica-
dores macroeconómicos 
demostren claras mostras 
de mellora”. Explica que a 
evolución do sector está 
“estreitamente ligada á 
marcha da economía e, 
moi especialmente, á con-
fianza do consumidor e a 
fluidez do crédito, factor 
decisivo para a reactiva-
ción do consumo”.

Ganvam cre que a cri-
se actual levará por dian-
te este ano outros 2.000 
empregos e 500 pemes do 
sector en España. A patro-
nal xa anticipa que en 2012 
o mercado continuará 
rexistrando volumes insu-
ficientes de matriculacións 
para reactiva-lo mercado.

 Preocupación

� Fiscal
� Administrativo
� Mercantil

� Laboral
� Subvencións
� Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)
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Cada día fálase con máis intensidade 
dos automóbiles eléctricos. Os medios de 
comunicación ímonos facendo eco das 
distintas novas que van achegando os fa-
bricantes de coches, a industria auxiliar 
(baterías e outros complementos), em-
presas enerxéticas e distintas Adminis-
tracións. Todos os días, se somos atentos 
lectores, podemos ser testemuñas de di-
ferentes novidades. Cousas como: un novo 
modelo que se vai deseñar ou fabricar, un-
has baterías con meirande poder de acu-
mulación, unha redución de peso grazas a 
novos materiais, un goberno que vai insta-
lar -co apoio dunha empresa eléctrica- uns 
puntos de repostaxe nunha cidade (as fa-
mosas electroliñeiras)… todo isto ve a luz a 
cotío. Comeza a sernos familiar aquilo que 
ata hai ben pouco semellaba ciencia-fic-
ción: os coches movidos por electricidade.

Ao automóbil eléctrico aínda lle falta 
moito para ser popular. Precisa unhas econo-
mías de escala na súa fabricación moi supe-
riores ás actuais para chegar a facerlle fronte 
aos seus irmáns con motores de combus-
tión. Os dous atrancos principais son o da 
autonomía dos vehículos (están sobre os 
200 quilómetros por carga) e o prezo (pouco 
competitivo respecto aos de combustible fó-
sil). Agora é cando comezan a chegar as pri-
meiras unidades aos concesionarios oficiais 
das marcas, pénsase en moitos casos se ao 
mercar o vehículo o usuario obtén tamén a 
propiedade das baterías ou as aluga. En dis-
tintas enquisas de marcas os compradores 
do vehículo prefiren mercar as baterías a ter 
que pagar todos os meses un aluguer polo 
seu servizo. Este último é un chispazo que o 
propio mercado se encargará de resolver nos 
meses vindeiros.

A realidade é que as vendas de auto-
móbiles eléctricos non dan erguido o voo 
no noso país. Ata o mes pasado non che-
gaban a 161 unidades e computando ta-
mén os híbridos acadaban o 1,3 % do mer-
cado.

Emporiso, cómpre unha gran colabo-
ración do Goberno, das Autonomías e das 
compañías enerxéticas para darlle un pulo 
real a estes novos vehículos. O esforzo das 
marcas no desenvolvemento destes novos 
modelos e os grandes investimentos rea-
lizados non poden caer en saco roto. Isto 
ten que ir cara adiante, xa é imparable, 
pero se cadra o que falta é coordinación 
entre todos os implicados. Sen un acordo 
xeral, o proceso será moito máis lento.

As baterías actuais de ión-litio poden 
achegar autonomías de 170 a 190 quiló-
metros en condución normal. Os fabrican-
tes agardan que no 2020 cheguen ata os 
300 quilómetros. Un prazo abondo longo 
para os tempos que corren. Mesmo o mer-
cado demandará para esa data maiores 
autonomías para decantarse por un mo-
delo eléctrico.

É posible que o primeiro que vexamos 
nos vindeiros anos sexa unha mellora im-
portante do prezo destes vehículos. Algo 
que arestora os fai pouco rendibles para os 
particulares.

O chispazo definitivo neste tema é a 
recarga das baterías. A día de hoxe aínda 
non están homologados os postes de re-
carga, nin se atopan coa mesma facilida-
de e comodidade que unha gasoliñeira... 
é máis, isto resulta algo anecdótico. A isto 
podemos engadirlle que o sistema máis 
doado de recarga para un particular sería 
enchufalo na propia praza do seu garaxe 
particular e deixalo toda a noite. Isto pode-
ría acontecer se o condutor ten un garaxe 
propio co enchufe axeitado. Pero, cantos 
garaxes comunitarios teñen ou están pre-
parados na actualidade para poder recar-
gar un vehículo eléctrico? É máis, cantos 
edificios en construción teñen deseñadas 
infraestruturas eléctricas para as súas pra-
zas de garaxe pensando nos usuarios que 
queiran enchufar o seu coche?

Moito nos tememos que temos chispa-
zos para bastante tempo.

O coche eléctrico segue a dar chispazosO coche eléctrico segue a dar chispazos
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Será na 64ª edición do Sa-
lón do Automóbil de Franc-
kfurt onde Renault dea a 
coñecer ao seu  concept-car-
Frendzy, un modelo pensado 
para o traballo e a familia. Fa-
lamos dun vehículo eléctrico, 
con cero emisións e equipa-
do coa nova Blackberry Play-
book.

Visto desde fóra pode-
mos percibir os dous mun-
dos que agocha o Frendzy 

(traballo e lecer) ben cap-
tados na súa carrozaría asi-
métrica. Posúe unha porta 
“clásica” e unha lateral corre-
deira cunha pantalla de 37 
polgadas inserida.

Xa dentro do Frendzy, 
o ambiente futurista será 
o compañeiro de viaxe do 
ocupante pois o metal líqui-
do está presente no interior 
da cabina. En “modo traba-
llo”, unhas luces verdes xurdi-

rán do cadro de mandos; “en 
modo familia”, o verde é subs-
tituído pola cor laranxa máis 
acolledora. Os materiais que 
predominan son a madeira e 
o metal: a calidez da familia 
(madeira) ou o esforzo do tra-
ballo (metal). Un dos aspectos 
que presentaba máis proble-
ma era o son, pois os vehícu-
los eléctricos caracterízanse 
polo silandeiro de seu, o uni-
verso sonoro do Frendzy que-

re facer fincapé nesa dualida-
de laboral-familiar, para iso 
Renault e IRCAM uniron for-
zas e desenvolveron variados 
sons para que se recoñeza o 
uso do vehículo en cada intre.

En canto ao motor que 
move a esta máquina, fala-
mos dun motopropulsor de 
Kangoo Z.E., dicir que a toma 
de carga está situada debaixo 
do rombo da parte dianteira 
do vehículo.

O piloto español Jor-
di Arcarons vén de amo-
sar o resultado do seu tra-
ballo como deseñador da 
primeira moto que comer-
cializará HM para compe-
ticións de ralis e raids. A 
moto en cuestión é a HM 
Honda CRE F450 AR12, que 
xorde da bagaxe do pilo-
to que -logo de participar 
en 23 ocasións no Rali Da-
car- se comprometeu coa 
marca italiana para crear o 
primeiro modelo HM enca-
miñado a ralis e raids.

Segundo o propio Arca-
rons, a AR12 é unha moto 

moi segura e manexable 
grazas á súa lixeireza (pesa 
menos de 130 kg), aos seus 
catro depósitos de com-
bustible, a unha nova caixa 
para o filtro de ar, un set-
ting específico para as sus-
pensións, un cubrecarter 
de fibra de carbono, un 
novo escape e un fermoso 
carenado.

Por último, informar 
que a HM Honda CRE F450 
AR12 chegará aos puntos 
de venda a partir de agos-
to a través de Arcarons Ser-
vice. Engadir que, quen po-
súa unha HM CRE F450X 
poderá adaptala ás espe-
cificacións de rali e raid ad-
quirindo por separado o kit 
achegado por Arcarons.

Un dos Saab, o 
PhoeniX, acaba de reci-
bir o Premio de Deseño 
nos Auto Express New Car 
Awards 2011, acadando 
o apoio dun 30% dos in-
ternautas, que decidiron 
queeste era o coche máis 
“atractivo” do ano.

O  concept car  da senllei-
ra marca sueca tivo que en-
frontarse a 39 competidores, 
segundo apuntou o direc-
tor dos premios Auto Express 
-Graham Hope- e rematou no 
posto número un grazas ao 
seu coidado deseño e á vota-
ción masiva dos internautas.

Frendzy: traballo e pracer... eléctrico

Premio para o Saab PhoeniXA moto de 
Arcarons e HM
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A empresa FCC anun-
ciou que xa conta con 
seis unidades do Citroën 
C-Zero, modelos enca-
miñados á súa área de 
Construción. Dicir que 
estamos perante os pri-
meiros vehículos eléc-
tricos que a compañía 
inclúe en dito depar-
tamento. Os C-Zero fo-
ron adquiridos median-
te a empresa de renting 
Northgate e chegaron 

a finais de xullo á sede 
madrileña FCC de Torre 
Picasso.

O C-Zero é un automóbil 
100 % eléctrico, conta cunha 
autonomía de 150 quilóme-
tros e un custo de uso de arre-
dor de 1,5 euros aos 100 km. 
Trátase dun coche axeitado 
para empresas, administra-
cións ou colectivos, o C-Zero 
achega: ESP, 6 airbags, clima-
tización e maleteiro de 166 li-
tros, entre outras cousas.

A historia da Suzuki V-
Strom remóntase ao ano 
2002, cando a marca pre-
sentaba o modelo 1000 
Sport Enduro Tourer, en 
2003 a saga seguía avan-
te coa V-Strom 650, un dos 
modelos máis vendidos 
dentro da súa categoría. E 
chegamos ao presente, Su-
zuki sobe outro chanzo coa 
V-Strom 650 ABS 2012 ou 
a chamada “The Comfor-
table Ad-
v e n t u r e 
T o u r e r ”, 
u n h a 
moto in-
d i c a d a 
para cal-
quera uso 
e calquera 
tipo de su-
perficie.

Así, a V-Strom 650 ABS 
ten unha cúpula que se 
regula, freos ABS e unha 
nova liña de accesorios ex-
clusivos.

O prezo da Suzuki V-
Strom 650 ABS é de 8.399 
euros.
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Unha nova Suzuki V-Strom, a 650 ABS

A nova xeración do Opel 
Combo achega solucións 
avanzadas no eido dos vehí-
culos comerciais lixeiros, solu-
cións que poñen en xogo un 
elemento importante de inte-

lixencia ao servizo da como-
didade, a funcionalidade e a 
optimización do consumo. A 
nova xeración, informa Opel, 
está dispoñíbel nunha am-
pla gama de variantes. A par-

tir de agora, entre outras cou-
sas, ofrécese a posibilidade 
de dúas distancias entre eixes 
(2.755 mm ou 3.105 mm), os 
que supón unhas lonxitudes 
totais de 4,39 e 4,74 metros, 

respectivamente, así como 
dúas alturas de teito, 1,85 ou 
2,10 metros. O novo Combo 
tamén se achega con cinco 
ou sete asentos, con carroza-
ría acristalada ou pechada. A 
xuízo de Opel, o talento para 
cargar do novo Opel Com-
bo percíbese de contado. Así, 
con até 3.800 litros de espazo 
de carga na versión de batalla 
corta e 4.600 na versión de ba-
talla longa, o Combo pon en 
xogo o meirande volume de 
espazo para o carregado en 
ámbalas dúas clases. Asema-
de, ten unha altura baixa de 
carga, 54,4 cm, e un ángulo de 
apertura de porta corredeira 
especialmente ancho. Estará 
dispoñíbel en seis motores: 
cuatro diésel (1.3 CDTi e 1.6 
CDTi de 90 cv, a variante 1.6 
CDTi de 105 cv, e o 2.0 CDTi de 
135 cv) un gasolina (1.4 litros 
con 95 cv) e un de gas natural 
comprimido (120 cv).

Novo Combo: 
máis potencia e 
espazo de carga

Os C-Zero 
ábrense camiño
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Entre as marcas que máis 
sinais emiten de apostar for-
te polas enerxías limpas no 
eido do motor atópase Nis-
san. De feito e segundo in-
forma a propia compañía, 
oito concesionarios da súa 
rede española xa están lis-
tos totalmente para a chega-
da e distribución masiva do 
coche eléctrico, só tres me-
ses despois de que o mode-
lo Leaf se convertera no pri-
meiro coche limpo cargado 
nunha estación de recarga 
rápida en España. Segundo 
informa Nissan, estes conce-
sionarios contan con persoal 
de venta e post venta alta-
mente cualificado, amais de 
dispor dos devanditos equi-
pamentos de carga rápida, 

que permiten completar o 
80% das baterías do coche 
en só 30 minutos. Os conce-
sionarios que integran esta 
rede son os de Gamboa, Rei-
comsa e A-6 A Coruña (en 
Madrid), os de Otto Diesel e 
Motor Llansá (en Barcelona), 
o de Eylo Motor (en Vallado-
lid), o de Vanauto (en Sevilla) 
e o de Lejarza (en Bilbao). 

A tecnoloxía que empre-
gan estes puntos de ven-
da e subministro eléctrico 
é a tecnoloxía Charge and 
Move, Chademo, que é como 
se coñece o protocolo que 
se ocupa da linguaxe de co-
municación entre o vehícu-
lo e o punto de carga rápida; 
e da conexión física entre os 
dous.
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Chevrolet está de ani-
versario, xa son 100 os 
anos cos que conta a mar-
ca e para celebralo estreará 
7 novos modelos e axuda-
rá aos nenos máis necesi-
tados. De feito, Chevrolet 
Europa acordou con Al-
deas Infantiles SOS a adoa-
zón de 100 coches. Pola 
súa banda Chevrolet Espa-
ña S.A. entregará 8 vehícu-
los ás Aldeas Infantís SOS 
que operan no Estado. O 
primeiro deles, un Orlan-
do 2.0d LTZ, xa lle foi sub-
ministrado á Aldea de San 
Lorenzo de El Escorial, que 
dá acubillo a máis de 50 ca-
tivos e que potenciará así o 
seu eido de acción grazas 
ás vantaxes de mobilidade 
que achega o vehículo. O 
concesionario encargado 
de facer a entrega foi Auto-

todo, distribuidor oficial de 
Chevrolet. O Orlando pos-
to a disposición do centro 
de Madrid é de acabado 
LTZ, o máis alto da gama, 
e conta con tres anos ou 
100.000 km de garantía. 

A previsión é a de 
proseguir a iniciativa 
de doazóns nas Aldeas 
de Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Gra-
nada, Barcelona, Pon-
tevedra, Cuenca e Za-
ragoza. Lembrar que 
Aldeas Infantiles SOS 
é unha organizacióan 
privada, non guberna-
mental, cuxa finalida-
de é atender aos nenos 
e aos adolescentes que 
se atopen situación de 
vulnerabilidade, a fin 
de impulsar o seu des-
envolvemento.

Cando os pneumáticos 
se utilizan alternativamen-
te na estrada e fóra delas, o 
risco de danos accidentais 
aumenta considera-
blemente. Prestan-
do servizo en obras, 
canteiras e estradas, 
os pneumáticos so-
portan as condi-
cións de uso máis 
esixentes! O terreo 
é un concentrado 
de trampas, a miú-
do invisibles, que 
multiplican as agre-
sións. Non falta de 
nada: rodadas, pe-
dras, ferrallas, casca-
llos…

A nova gama de 
pneumáticos Mi-
chelín X® Works™ 
13 R 22.5 está dese-
ñada precisamente 
para limitar o risco 
de inmovilización 
do vehículo. Carca-
sa, goma, flancos, escul-
tura… Todo está pensado 
para reforzar a solidez. Así 
pois, o mellor da tecnoloxía 
Michelín púxose en prácti-
ca para mellorar aínda máis 
a robustez e fiabilidade.

Un incidente no pneu-
mático pode ter repercu-

sións económicas impor-
tantes para o cliente. Desta 
forma, unha inmovilización 
pode necesitar 15 ou 20 

días de actividade para re-
cuperar a perda de marxes 
xerada para unha empre-
sa. O pneumático Michelín 
X® Works™ e a oferta de ga-
rantía contra danos respon-
de, por tanto, a un problema 
importante expresado polos 
clientes da gama de obra.

O pneumático a todo risco

Vaga de coches eléctricos 
da man de Nissan

Chevrolet celebra un século 
de vida axudando aos nenos
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O Amarok, que se define 
como un vehículo comercial 
caracterizado pola súa am-
plitude externa e interna, 
vén de sufrir modificacións. 
Este pick up pertencente a 
Volkswagen, chega a Espa-
ña na súa versión “hard top”, 
cun espazo de carga cuber-
to por un novo teito ríxi-
do que mellora a segurida-
de da caixa de carga. O dito 
“hard top” -fabricado con 

plásticos reforzados con fi-
bra de vidro- achega como 
novidade: as xanelas late-
rais corredeiras (amais dun-
ha individual que comunica 
coa cabina), un acabado de 
grande calidade, hermetiza-
ción do portón traseiro e a 
cor da carrozaría, que vén 
fixada aos faldróns frontal e 
lateral mediante parafusos.

Alén disto, o novo Ama-
rok estrea tres cubertas (de 

plástico, aluminio ou lona) 
e dous revestimentos para 
a caixa de carga (en alumi-
nio ou plástico reforzado).

E seguindo con novida-
des, a marca xermana enga-
de novos accesorios orixi-
nais para outros dos seus 
modelos -a Multivan, a Cali-
fornia ou a Caddy- comple-
mentos ideais para a prác-
tica de deportes ao ar libre. 
Entre eles: porta-bicicletas, 

portakaiaks... Co gallo de 
mellorar máis aínda o tema 
da personalización destes 
vehículos, a casa Brandrup 
oferta estoutros acceso-
rios: colchón de alta calida-
de iXTEND (para a Califor-
nia),  kit  de ducha, cociña 
móbil, toldo Top-Sail, tenda 
independente Variotent...

O prezo do hard top 
para o Amarok é de 2.646 
euros.
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A Volkswagen Amarok refórzase co hard top
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Con preto de 7.000 
vehículos, a 19ª Re-
unión Mundial de 

Amigos dos Citroën 2 CV 
bateu unha marca de par-
ticipación. A este evento, 
que se celebrou o pasado 
mes de xullo nunha contor-
na de 60 hectáreas da loca-
lidade de Salbris, no cen-
tro de Francia, acudiron a 
maioría dos clubs de 2 CV 
de todo o mundo. Nestas 
xornadas, a marca exhibiu 
os 4 prototipos da pregue-
rra e levaron a cabo nume-
rosas actividades e exposi-
cións, para o deleite tanto 
dos visitantes como dos 
propietarios deste vehícu-
lo.

A marca francesa tamén 
aproveitou esta estupenda 
ocasión de amigos da casa 
para exhibir o concept-car 
Revolte, un vehículo urba-
no compacto, luxoso e tec-
nolóxico.

Este modelo presentouse no Salón de París de 1948

Os Citroën 2 CV reuníronse en Salbris

do veran

Preto de 7.000 vehículos acudiron a esta xuntanza

Citroën 2 CV: o modelo máis fabricado na historia da marca

O obxectivo desta cam-
paña, dependente da Con-
sellería de Traballo e Be-
nestar, é alertar dos perigos 
de mesturar alcol e condu-
ción, facendo especial finca-
pé en concienciar á mocida-
de. Os monitores explicarón 
aos mozos e mozas as ca-
racterísticas da campaña Li-
bre, tanto na rúa como no in-
terior dos propios locais de 
ocio, repartindo o merchan-
dising da campaña (cami-
setas e CD co tema musical 

propio da mesma elabora-
do polo grupo ribeirense “Ja-
bón Blue”, Flores en la Carre-
tera, que se proxectará en 
varios locais de ocio noctur-
no das cidades). Tamén se lle 
fixo unha proba de alcolemia 
a aqueles condutores que o 
desexaron.

O equipo estivo na Pra-
za dos Barcos, no porto 
deportivo Juan Carlos I, 
dende as nove da noite.

No mes de agosto os 
monitores tamén se ache-

garán as cidades de Ferrol 
(A Coruña) e Sarria (Lugo) 
e no mes de setembro 
desprazaranse ata O Car-
balliño (Ourense).

O obxectivo último 
desta campaña, que conta 
coa colaboración da Con-
federación de Empresa-
rios de Hostalería de Ga-
licia, é alertar dos perigos 
de mesturar alcol e condu-
ción, especialmente coa 
meta de concienciar á mo-
cidade.

A Campaña da Condución Segura 
desprazouse ata Sanxenxo

10 Sprint Motor >> Eventos

O proxecto “TPV”, lanzado 
nos anos 30, tiña no prego de 
condicións: “transportar 4 pa-
saxeiros e 50 kg de patacas, a 
unha velocidade máxima de 60 
quilómetros por hora“. O lanza-
mento inicial, previsto para o 
ano 1939, atrasouse debido á 

Segunda Guerra Mundial. To-
dos os vehículos xa construí-
dos serían destruídos, agás ca-
tro unidades que se agocharon 
mentres duraron as hostilida-
des e doutro automóbil con-
servado pola Société Michelin®. 
O modelo finalmente presen-

touse no Salón do Automóbi-
lo de París de 1948. O seu éxito 
foi considerable, con 5.114.969 
unidades fabricadas, dos cales 
1.246.335 serían furgonetas. 
Este simpático e práctico mo-
delo producíuse entre 1948 e 
1990.

Eventos
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A Coruña acolleu este mes de agos-
to un importante evento relacionado co 
eido do motor. Trátase da posta en mar-
cha do Centro Porsche A Coruña, espa-
zo comercial-expositivo que vén da man 
do empresario José Ramón Ferreiro, do 
Grupo Breogán, rede de distribución 
de automóbiles para Galicia e cun am-
plo coñecemento da traxetoria e activi-
dade da empresa con sede en Stuttgart. 
Así definiu Ferreiro este acontecemento: 

“Para min é como volver a casa; no pasa-
do xa tivemos a concesión de Porsche nes-
ta cidade galega e o reencontro éncheme 
de satisfacción, entre outras cousas porque 
sempre sentín unha especial predilección 
por esta marca tan apaixonante e polos 
seus magníficos logros deportivos”. Cen-
tro Porsche A Coruña conta cunhas mo-
dernas e avanzadas instalacións no Polí-
gono da Grela, máis polo miúdo na rúa 
Pasteur, número 16, onde dispón de máis 

de 2.000 metros cadrados de superficie, 
dos que 500 están reservados para expo-
sición, incluíndo unha zona de espera e 
unha boutique exclusiva de Porche De-
sign Driver´s Selection. Ademais de todo 
isto, as instalacións dan acubillo a un ta-
ller con zonas de recambios e acceso-
rios (1.500 metros cadrados), nos que vai 
incluído o servizo de carrozaría rápida, 
onde “é posible reparar un coche en menos 
de 24 horas”.

Carlos Blanco será o xerente do Centro 
Porsche A Coruña, unha persoa que tamén 
dedicou boa parte da súa vida profesional 
ao sector do automóbil. Segundo Blan-
co, “Estamos ante un reto apaixoante. Non 
son os momentos máis doados para ate-
rrar no mercado, pero tamén é certo que 
cando a dificultade acecha é cando hai que 
saír adiante con propostas valientes e dife-
renciadoras, das que se recollerán os froi-
tos no futuro. Queremos demostrar aos no-
sos clientes que poden confiar en Centro 
Porsche A Coruña, a súa casa dende o 1 de 
agosto, non só polo noso servizo de pos-
tvenda, senón tamén polo fantástico pro-
duto que lles podemos ofrecer. Dende o 
todoterreo Cayenne ao gran turismo Pana-
mera, pasando polos xenuinos deportivos 
que tanto prestixio deron a Porsche como 
o Boxster, o Cayman ou o lendario 911, te-
mos na nosa man as mellores cartas para 
xogar a partida”.

Lexus desvelou as for-
mas definitivas do novo GS, 
o pasado 18 de agosto en 
California. O GS de cuarta 
xeración foi completamen-
te redeseñado, conta co seu 
característico deseño L-fi-
nesse pero totalmente re-
visado en canto a filosofía, 
con detalles de estilo como 
unha nova grella dianteira 
distintiva, que se aplicará 
a todos os futuros vehícu-

los Lexus. Tamén conta cun-
ha excepcional dinámica e 
manobrabilidade, reforza-
da polo novo sistema LDHS 
(Lexus Dynamic Handling 
System).

Cun equipamento e 
unhas solucións técnicas 
non vistas ata a data na 
súa clase, o novo GS con-
vértese nun vehículo avan-
zado ao seu tempo e non 
só en termos de vehículo 

Premium. O máis caracte-
rístico en canto a deseño 
é a súa nova grella diantei-
ra que mostra por primeira 
vez a futura imaxe de mar-
ca do resto dos Lexus que 
virán nun futuro non moi 
afastado, ademais o chasis 
foi completamente redes-
eñado.

A chegada do novo 
GS, que se comercializa-
rá no noso país na próxi-

ma primavera, farase úni-
ca e exclusivamente con 
motorizacións equipadas 
con tecnoloxía Lexus Hy-
brid Drive, e inicia unha 
nova etapa na marca baixo 
a filosofía “Hybrid Perfor-
mance”, vehículos de altas 
prestacións incorporando 
as últimas novidades tec-
nolóxicas e á súa vez cuns 
consumos e emisións moi 
contidos.

Apertura do Centro 
Porsche A Coruña
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Lexus presenta o novo GS
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A cabina dobre do pro-
totipo Colorado Rally, que 
está montada sobre un cha-
sis AWD transmite forza a 

través de cada centímetro 
cadrado da súa carrozaría e 
deseñouse seguindo o mo-
delo da categoría rally raid. 
Coa súa pose ancha e decidi-
da, as súas pinas de aluminio 
de 18 polgadas, pneumáti-
cos para lama, un sistema 
de suspensión axustable ata 
50 mm. e amortecedores de 
competición de tipo Fox Ra-
cing Shox, a segunda versión 
do pick-up Colorado trans-

mite unha sensación de re-
sistencia e prestacións. O 
primeiro “show car” Colora-

do presentouse no Salón de 
Bangkok en abril deste ano.

A carrozaría do Colorado 
pintouse con pintura trica-
pa branca perla espolvorea-
da con partículas „douradas“, 
mentres que o teito, os para-
choques, a estilizada barra 
antivorco, o interior de zona 
de carga, na que se trans-
porta a roda de reposto e as 
caixas de ferramentas, es-
tán fabricados con acabado 
plástico cor carbón. A porta 
traseira ten dúas aberturas 
grandes para mellorar a efi-
ciencia aerodinámica e go-
zar dunha mellor visión tra-
seira.
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Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad
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Os concepts Miray e 
Colorado Rally de Che-
vrolet, que serán unha 

primicia europea en 
Frankfurt, encarnan os 
principios de deseño 

da marca e supoñen un 
avance cara ao futuro 

das tendencias actuais 
dos seus respectivos 
segmentos. Mentres 

que o poderoso concep-
to Colorado Rally é un 

anticipo da próxima xe-
ración de pick-ups, o Mi-
ray de aspecto futurista 

combina un exterior 
inspirado nun avión con 
propulsor de tecnoloxía 

híbrida avanzada.

Chevrolet Miray e Colorado Rally

O Audi urban concept 
propón un modelo cos 
asentos dispostos en posi-
ción 1+1; un vehí-
culo ultra-
lixeiro 

para os conxestionados es-
pazos urbanos. Os estudos 
técnicos que se presentarán 

no Salón de Frankfurt non 
se axustan 

a nin-
gunha 

das categorías convencio-
nais de vehículos xa coñeci-
das. Este concept-car com-
bina elementos dos coches 
de carreiras, dun roadster, 
dun coche divertido e dun 
urbano, nun mesmo con-
cepto radicalmente innova-
dor. Ademais da xa anuncia-
da versión Sportback, Audi 
tamén presentará unha va-
riante Spyder

O Audi urban concept 
non se basea en ningún 
outro modelo previo. O 
seu desenvolvemento é 

único e foi elaborado es-
tritamente baixo os princi-
pios da construción lixeira, 
a eficiencia e a redución. 
Dous motores eléctricos 
e-tron son os encargados 
de proporcionar o impul-
so necesario. A ultralixeire-
za do Audi urban concept 
permítelle acelerar de for-
ma convincente e enérxi-
ca. Unha batería de ión li-
tio encárgase de fornecer 
a enerxía suficiente, ideal 
para realizar extensos per-
corridos pola cidade.

Audi urban concept Spyder

O prototipo Chevrolet 
Miray, presentado por pri-
meira vez en Seúl en mar-
zo deste ano, ofrece unha 
interpretación innovadora 
dalgúns trazos de deseño 
característicos da marca. O 
Miray se propulsa mediante 
dous motores eléctricos de 
15 kW alimentados por ba-
tería, o cal ofrece unha rápi-
da aceleración e cero emi-
sións en condución urbana.

Miray

Colorado
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❱❱ Por fóra e por dentro
A nova saga dos A5 mu-

dou en diversos aspectos 
que afectan á súa feitura, en-
tre eles: os parachoques, as 
reixas, os faros con nova es-
trutura interior, o capó do 
motor (con efecto tridimen-
sional), a lonxitude exterior 
(que medrou 1 mm), as aletas 
dianteiras en aluminio, o care-
nado dos baixos do vehículo, 
etc. Os A5 tamén viraron por 
dentro, así o amosan os novos 
volantes con coroa achatada, 
as pancas da columna de di-
rección, os elementos croma-
dos, a calefacción e ventila-
ción nos asentos, a chave de 
prendido...

❱❱ Os motores e a transmi-
sión de forza

Audi achega un conxunto 
de propulsores sobrealimen-
tados de inxección directa, 
composto por catro opcións 
TDI (2.0 de 177 cv; 3.0 de 204 
ou 245 cv e unha versión 
clean Euro 6) e tres TFSI (1.8 de 
170 cv; 2.0 de 211 cv e un 3.0 
de 272 cv). Dicir que o consu-

mo medio das motorizacións 
viuse reducido nun 11%, gra-
zas ao mecanismo de pren-
dido e parada xunto ao dis-
positivo de recuperación de 
enerxía que traen de serie to-
dos os motores.

Cómpre mencionar a va-
riada oferta en canto a trans-
misión de forza, a escolla fi-
caría así: cambio manual de 
6 marchas, multitronic, S tro-
nic de 7 velocidades e trac-
ción dianteira ou quattro. 
Asemade, o axuste do tren 
de rodaxe tamén é de obri-
gada cita, xa que se volveu 
máis preciso, a isto habería 
que sumarlle outros extras 
(opcionais) de grande im-
portancia como son o siste-
ma Audi drive select e a direc-
ción dinámica. Porén, unha 

das novidades do equipa-
mento que máis chama a 
atención nos A5 é a direc-
ción asistida electromecáni-
ca. 

❱❱ Os sistemas de asistencia 
e infotainment

A marca dos catro aros que-
re axudar en todo o posible ao 
condutor, para isto dota de se-
rie a todos os A5 de mecanis-
mo de información ao piloto, 
de Audi side assist, de Audi acti-
ve lane assist e de Adaptive crui-
se control. Ademais disto, os A5 
virán con radio CD e 8 altofalan-
tes, MMI navigation plus con 
disco duro, monitor en cor de 
7 polgadas, presentación en 3D 
e reprodutor de DVD. De xeito 
opcional, poderase incluír un 
teléfono de automóbil Bluetoo-

th online con conexión a Inter-
net.

❱❱ O Audi S5
Non esqueciamos falar do 

S5 que chegará ao mercado 
-coma o A5- en tres verten-
tes: Sportback, Cupé e Cabrio. 
Subliñar que o S5 irá asociado 
(nas súas 3 versións) ao mo-
tor 3.0 TFSI de 333 cv, o seu 
consumo medio é de 8,1 li-
tros, sendo quen de acelerar 
de 0 a 100 km/h en 4,9 segun-
dos cunha velocidade pun-
ta de 250 km/h. En canto a 
cambios, o Audi S5 ten agora 
tracción quattro con diferen-
cial de coroa, dirección asisti-
da electromecánica, tren de 
rodaxe deportivo S especial 
e lamias de serie de 18”, entre 
outras cousas.

A5 e S5, o valor renovado
Audi traza novas liñas para a gama dos 

A5 e dos S5 indo á procura do irresistible
Damos conta das novi-
dades introducidas pola 
marca xermana nos seus 
modelos A5 e S5 nas súas 
tres versións: Sportback, 
Coupé e Cabrio. Infor-
ma Audi que con esta 
viraxe que abrangue aos 
xa mencionados A5 e S5, 
quixo engadir un meiran-
de rendemento, unha face 
máis deportiva e unha coi-
dada estética. De seguida, 
analizamos polo miúdo 
todo o que xira arredor da 
nova entrega Audi. Enga-
dir que os detalles referi-
dos a continuación son só 
válidos para os modelos 
adquiridos en Alemaña. 
Haberá que agardar para 
saber máis dos A5 e S5 que 
chegarán a España.
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Esplendor e elegancia
■ RAy MOSquERA | TexTo e FoTos

O NOVO LEXUS IS F 200 D SPORT PRESENTA 
UNHA IMPOñENTE FEITURA SEGUINDO A LIñA 
DO SEU ANTECESOR CUN FRONTAL AFIADO 
E AGRESIVO. A PARTE TRASEIRA FOI RENO-
VADA CUNS PILOTOS DE NOVA FACTURA E 
DESEñO VANGARDISTA INCORPORADOS NA 
PARTE EXTERNA DOS MONTANTES LATERAIS.
NO EXTERIOR SALIENTA O FRONTAL QUE 
ACHEGA UNHA ELEGANTE GRELLA QUE, XUN-
TO AOS PILOTOS E UN DISTINGUIDO FALDRóN, 
COMPOñEN UN FERMOSO E DEPORTIVO MO-
RRO. POR OUTRA BANDA, AS RECHAMAN-
TES LAMIAS EN GRIS ESCURO (QUE EQUIPA 
DE ORIXE ESTA VERSIóN) DáNLLE AO IS F 200 
D SPORT O AQUEL DEPORTIVO DESEXADO.

Lexus IS F 
200 D Sport
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Interior
Sentármonos aos man-

dos deste Lexus IS F 200 D 
Sport foi unha grata expe-
riencia, pois a un impeca-
ble posto de mando -que 
achega regrados de asento 
e columna da dirección to-
talmente eléctricos- engá-
denselle os asentos depor-
tivos dianteiros, que non 
só amarran á perfección, 

senón que son moi cómo-
dos. A este bo ambiente 
hai que sumarlle a tapiza-
ría de coiro que posuía a 
nosa unidade de probas, 
amais de alumeado inte-
rior e do posto de mando, 
auto-adaptativo de grande 
calidade e cun deseño ben 
conseguido.

Unha vez dentro do 
Lexus, co sistema carente 

de chave (todas as versións 
do IS achegan botón de 
prendido), acomodámonos 
e comprobamos a altísima 
calidade dos materiais que 
dispón este coche xapo-
nés, provisto de todo tipo 
de detalles de equipamen-
to para facer máis cómoda 
a vida a bordo. En contras-
te co seu aspecto externo, 
como única concesión de-

portiva interior, contamos 
cos pedais e repousapés en 
acabado tipo aluminio.

O Lexus IS F 200 D Sport 
trae mecanismos de aviso 
de velocidade e de sobre 
réxime, ámbolos dous pro-
gramables polo condutor e 
visibles no cadro mediante 
un rechamante bordo que 
se ilumina arredor das es-
feras.

Seguridade
O Lexus IS F 200 D Sport 

dispón de serie de airbags 
frontais, laterais dianteiros, de 
cortina e de xeonllo para ca-
dansúa praza dianteira. A es-
tes hai que engadirlle un con-
trol de estabilidade e tracción 
que, se ben é desconectable, 
actívase de xeito automáti-
co unha vez superamos os 60 
quilómetros por hora. Alén 

disto, conta con: ABS, faros 
bixenon con limpeza achega-
da e limpaparabrisas automá-
ticos con sensor de chuvia.

Dicir que este modelo ta-
mén se axuda do chamado 
VDIM, un dispositivo que tra-
balla en conxunto co control 
de tracción e modifica a asis-
tencia da dirección en función 
de se o noso vehículo subvira 
ou sobrevira.
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motor: 4 cilindros en liña

cubicaxe (cc): 2.231
tracción: Traseira
cambio: Manual Seis velocidades

aceleración 0-100 km/h (s): 10.2 

consumo medio (l/100 km): 5,1

emisións de co2 (g/km): 134

longo/ancho/alto (mm): 4585/ 1800 / 1425

Peso (kg): 1620
Volume de maleteiro mínimo (l): 398

Potencia máxima cv-kw/rpm: 150-110/3600

Par máxima Nm/rpm: 340/2000-2800

depósito (l): 65

ficha técnica

o Vdim é un dispositivo que traballa en 
conxunto co control de tracción e modifica a 
asistencia da dirección en función de se o noso 

vehículo subvira ou sobrevira

a propulsión traseira achega un extra de 
sensacións
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Unha vez comezamos a 
conducir é cando de certo apre-
ciamos a calidade deste Lexus, 
cunha rodadura suave coma a 
seda e unha abraiante insono-
rización do habitáculo... facer 
quilómetros por autovías e au-
toestradas é un pracer. Empori-
so, pisa con seguridade e abofé 
que é cómodo. De serie ache-
ga o control de velocidade, uni-
do ás comodidades xa citadas, 
grazas a isto non nos dará nin a 
máis mínima preguiza comezar 
a marcha... por moi longa que 
sexa esta. 

Asemade, non queriamos 
deixar pasar a oportunidade 
de probar a verdadeira de-
portividade do Lexus IS F 200 
D Sport en estradas secunda-
rias e treitos sinuosos, onde 
puidemos sentir a verdadeira 
bondade do seu bastidor. 

A típica frase de “ir sobre 
raís”, vaille que nin pintada. 
Así é este xaponés, moi esta-
ble tanto nas estradas lentas 
coma nas rápidas, sempre su-
peditado pola súa condición 
de propulsión traseira, que 
achega un extra de sensa-
cións. Subliñar que o seu con-
trol de tracción non é moi in-
trusivo (xa comentamos que 
é desconectable “de xeito re-
lativo”), pero dispón dun tara-
do que nos permite certas le-
dicias.  

Neste senso supera o no-
table, o bo equipo de freos 
que monta axúdanos a de-
ter ao IS F 200 D sen dicir nin 
chío, pois non amosou sínto-
mas de cansazo algún logo 

dun uso máis ou menos in-
tensivo.

O propulsor diésel de 150 
cabalos defendeuse bastante 
ben, malia aos 1.620 quilógra-
mos que debe empurrar, a súa 
relación peso-potencia anda 
arredor dos 10 kg/cv. As pres-
tacións son boas, acelera de 0 
a 100 km/h en 10,2 segundos 
e acada unha velocidade pun-
ta de 205 quilómetros por hora. 
Ao longo da condución depor-
tiva, o consumo vaise aos 10 
l/100 km, aínda que nun uso 
moderado podemos baixa-
lo até os 7 l/100 km. En canto 
ao cambio, a unidade probada 
contaba cunha caixa de cam-
bios manual de seis velocida-
des cuns desenvolvementos 

específicos moi conseguidos 
para esta versión Sport. Salien-
tar que o tento desta caixa de 
cambios era bo, mais estaba 
lonxe de ser unha caixa de cam-
bios deportiva con percorridos 
curtos e precisos como as que 
atopamos na competencia.

Por último dicir que o 
Lexus IS F 200 D Sport presén-
tase como unha berlina me-
dia de altísima calidade, pre-
parada para facerlle fronte ao 
resto do seu segmento. En 
canto a chasis, comodidade 
e equipamento non ten nada 
que envexarlle aos seus com-
petidores. Se falamos da me-
cánica e da caixa de cambios, 
son puntos a mellorar, pero 
ollo! De certo que o IS F 200 
D Sport é a versión máis light, 
por dicilo de algún xeito... hai 
versións superiores.

Prezo final
★ 38.650 euros ★

Impresións en ruta e prestacións
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Novo Jeep Compass

Un americano ao 
gusto europeo

■ LuÍS RIVERO DE AGuILAR | TexTo

■ Mª FDEZ. ZAnCA | FoTos

18 Sprint Motor >> Proba

Para probarmos o novo Jeep Compass tivemos que facer un 
longo e pracenteiro percorrido desde a capital de Galicia até 

o Cabo do Home, na ría de Vigo, cunha vista espectacular 
das Illas Cíes e do solpor -neste caso- abraiante. Unha vez 
que deixamos a autoestrada, introducímonos no corredor 

do Morrazo para logo “serpentear” pola estrada que nos leva 
até O Hío (lugar de moita sona debido ao seu cruceiro reali-
zado nun só bloque de pedra, representando diversos acon-

tecementos como: o Descendemento, escenas do Antigo 
Testamento, ou Adán e Eva expulsados do Paraíso) e Donón, 
con interesantes rutas de sendeirismo até o monte O Facho 

para albiscar a abrupta beleza desta Costa da Vela. Ao fin 
recalamos na praia de Melide, un finísimo areal senlleiro con 

bandeira azul que conta cun chiringuito onde puidemos 
tomar de vagar unha sangría ben fresca para repor forzas. 
Temos que recoñecer que o noso vehículo estivo sempre á 
altura das circunstancias, amosándose preciso, ledo de mo-

tor e sempre apegado ao chan coma se fose unha lapa.
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A historia de Jeep 
remóntase ao ano 
1940, cando o Es-
tado Maior do 

Exército dos Estados Unidos 
convoca un concurso para 
o deseño e a construción 
dun vehículo de combate. 
A oferta foi enviada a 135 
fabricantes, moitos foron 
os que a desestimaron por 
mor do prazo, de tan só 49 
días. Aceptouse en estudo 
o Quad de Willys-Overland. 
Logo de diversas modifica-

cións, o Quad deu paso ao 
MA de 1940, evolucionando 
este cara o definitivo MB de 
1941. 

E o nome de Jeep? A len-
da di que é froito da pronun-
cia inglesa das iniciais “GP”, o 
“G” de General e o “P” de Pro-
pósito. Con todo, hai quen 
opina que estas iniciais pro-
ceden de “Gubernamental 
Project”; outra teoría di que 
o nome vén dun arriscado 
personaxe da serie Popeye: 
“Eugene the Jeep”. 

Emporiso, concluída a II 
Guerra Mundial, Willys-Over-
land comeza unha evolu-
ción do Jeep para adaptalo 
á vida civil. Este desenvolve-
mento foi a orixe do impacto 
que tería o 4x4: primeiro na 
industria e no campo e, pos-
teriormente, na vida familiar 
e no lecer.

Jeep pertence ao grupo 
Chrysler, o cal formou en 
2009 unha alianza estratéxi-
ca co grupo Fiat, o que fixo 
moito máis doada a súa pre-

senza en Europa. Tamén esta 
unión fixo que os novos mo-
delos da marca americana se 
foran facendo ao gusto eu-
ropeo.

A unidade probada -un 
Jeep Compass 2.2 CRD Li-
mited Plus con tracción 4x4 
e un motor de 163 cv de po-
tencia- foi cedida polo con-
cesionario APV Motor do 
Polígono do Tambre de San-
tiago de Compostela. Cóm-
pre dicir que este Jeep se 
comportou ao longo de 

➝
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todo o traxecto como un ex-
celente todoterreo que é, 
respondendo aos nosos re-
quirimentos, tanto na estra-
da asfaltada coma nos ca-
miños difíciles de terra e 
pedras.

Este novo Jeep Compass 
ten mellorado abondo con 
respecto ao anterior, cunha 
imaxe actualizada e moi ao 
gusto europeo. No exterior, 
chámanos a atención o seu 
novo frontal, moi semellan-
te ao do seu irmán maior, o 
Jeep Grand Cherokee. Así e 
todo, cambian algúns ele-
mentos no novo Compass, 
son: os faros, a grella, o capó 
e os parachoques. Unha 
nova imaxe actualizada, ro-
busta e ben agradable á vis-
ta. Iso si, con cromados ao 
estilo actual e cuns faros rec-
tangulares que namoran ao 

primeiro contacto visual. O 
resto do exterior gústanos 
porque dá impresión de po-
tencia e seguridade, cunhas 
manillas agochadas nas por-
tas traseiras que lle dan un 
aquel de elegancia.

O interior foi totalmen-
te renovado. A primeira im-
presión ao pórse ao volante 
é a de dominio da situación. 
Os mandos están ao alcan-
ce da man e manéxanse de 
maneira sinxela. Con boa 
visibilidade desde o posto 
de condución, contrólase 
o desprazamento do noso 
todoterreo polos camiños 
máis tortuosos. Os asentos 
amarran ben e son cómo-
dos. O coche non abanea 
moito nas curvas, o que fai 
que a condución sexa agra-
dable. Os plásticos do ca-
dro de mandos teñen ca-

lidade e formas suaves, o 
que se botaba en falla na 
versión anterior.

O motor diésel de orixe 
Mercedes responde á per-
fección e non fai moito ruí-
do, cun consumo razoable se 
non se apuran moito as mar-
chas. A dirección é suave e 
precisa, de doado manexo... 
sobre todo cando imos por 
camiños con lama ou neve. 
Na estrada mantén a traxec-
toria sen problema ningún e 
a sensación de dominio me-
dra segundo van pasando os 
quilómetros. Na versión 4x4, 
disponse do sistema Free-
dom Drive I de tracción ac-
tiva e permanente ás catro 
rodas, que nos achega de 
maneira automática a me-
llor tracción en cada intre. 
De ser preciso, pódese co-
nectar a función de bloqueo 

4WD Lock, para poder cir-
cular por terreos máis com-
plexos. Neste caso, mellora a 
tracción a baixa velocidade, 
transferindo a mesma canti-
dade par ao eixo dianteiro e 
ao traseiro.

O Jeep Compass mide 
4,44 metros de longo, 1,81 
metros de ancho e ten unha 
altura libre ao chan de 20,5 
centímetros, o que axuda 
abondo á hora de rodar por 
vieiros difíciles e pedrosos. 
O ángulo de ataque é de 20 
graos, 32 o de saída e un án-
gulo ventral de 20 graos. O 
maleteiro ten unha capaci-
dade aceptable (328 litros) 
que irá aumentando a medi-
da que retiremos a bandexa 
traseira ou deitemos unha 
parte ou todo o respaldo do 
asento traseiro. Neste Jeep 
cinco pasaxeiros van cómo-

❱❱ a SalieNtar
• Feitura robusta
• comodidade de marcha
• características off-road 
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Diesel
2.2 CRD SPORT 4x2 man. 6v 136 cv 25.850 €

2.2 CRD LIMITED 4x2 man. 6v 136 cv 28.915 €
2.2 CRD LIMITED PLUS 4x2 man. 6v 136 cv 29.680 €

2.2 CRD SPORT 4x4 man. 6v 163 cv 30.155 €
2.2 CRD LIMITED 4x4 man. 6v 163 cv 33.220 €

2.2 CRD LIMITED PLUS 4x4 man. 6v 163 cv 33.990 €
Con promoción incluída, pódese gozar de todo un  

Compass 2.2 CRD desde 22.600 euros.

dos, dicir que na versión 4x4 
só poden ir dous pasaxeiros 
atrás, xa que o espazo para 
as pernas vese reducido de 
xeito considerable. 

O sistema de suspensión 
é independente ás catro ro-
das para mellorar a estabili-
dade na estrada, ao tempo 
que se acada unha condu-
ción moito máis cómoda.

Unha axuda moi útil é 
o asistente de prendido en 
costa HSA, que vén de se-
rie nos modelos de transmi-
sión manual. Este dispositivo 
mantén a presión sobre os 
freos durante uns segundos 
cando se prende o motor en 
pendente, o que contribúe a 
evitar a caída cara atrás do 
vehículo, salvándonos dal-
gunha situación incómoda... 
sobre todo cando a costa é 
moi pronunciada.

motorización
No apartado mecánico, chama a 

atención o novo motor 2.2 CRD Tur-
bodiésel en dúas potencias -de 136 
e 163 cv- con bloque de aluminio de 
catro cilindros de orixe Mercedes.

A caixa manual de serie de 
seis velocidades axúdanos a afo-
rrar combustible, cuns consumos 
moi axustados para esta clase de 
vehículos. Así, co propulsor de 136 
cabalos en tracción 4x2, o consu-
mo urbano é de 7.4 litros por cada 
100 quilómetros, 5.4 en extraurba-
no e un combinado de 6.1 litros. 
Coa motorización de 163 cabalos 
con tracción 4x4, o consumo urba-
no é de 7.9 litros, en estrada consu-
me 5.9 litros, o que fai un combina-
do de 6.6 litros.

acabados
O novo Jeep Compass presén-

tase en dous acabados: Sport e Li-
mited. O primeiro, moi completo, 
conta entre outros elementos con: 
ar acondicionado, freos ABS, fa-
ros antinéboa dianteiros, faros ha-
lóxenos con sistema de nivelación, 
control electrónico de estabilida-
de, control electrónico de tracción, 
asistente á freada de emerxencia, 
asistente de prendido en costa, air-
bags de cortina para as prazas dian-
teiras e traseiras, alarma antirroubo, 
asento traseiro abatible 60/40, pe-
che automático de portas en fun-
ción da velocidade, control de ve-
locidade, elevaxanelas eléctricos, 
luces traseiras LED, mitigación elec-
trónica de abaneo, computador de 
a bordo, radio MP3, retrovisores 
eléctricos (con calefacción e abati-
bles de xeito manual), tracción to-
tal permanente automática (só nas 
versións 4x4), volante de coiro con 
control de audio e repousacabezas 
dianteiros activos.

O acabado Limited enga-
de amais: pinas de aluminio de 18 
polgadas, asento do condutor con 
axuste eléctrico, asentos dianteiros 
con calefacción, climatizador au-
tomático, tapizaría de coiro, radio 
MP3 con cargador de 6 CD’s, tubo 
de escape cromado, molduras exte-
riores en cor aluminio e control de 
presión dos pneumáticos.
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Saímos de Compostela 
e botamos unha ollada á 
nosa ruta que terá un to-
tal de 189 km (ida e volta), 
cun tempo estimado de 4 
horas e 15 minutos (cál-
culo feito sen paradas). 
O custo de combustible 
será de 24,65 euros para 
un vehículo diésel e de 
25,84 no caso dun gasoli-
na. A nosa estrada princi-
pal será a N-550.

Primeira parada:
Pontevedra 
(Punto B no Google maps)

A distancia que separa 
Santiago de Compostela 
de Pontevedra é de 60,8 
km. Tempo aproximado: 1 
hora e 15 minutos. Deixa-
mos Santiago e collemos a 
N-550 que nos levará até 
Pontevedra, porta de en-
trada para chegar ao Mo-
rrazo. 

Segunda parada: marín 
(Punto c) distancia 
Pontevedra-marín: 7,6 km. 
tempo estimado: 11 min.

Desde Pontevedra co-
llemos a N-558 en di-
rección a Marín, un dos 
portos pesqueiros máis 
importantes de Galiza e 
de España: ben polo volu-
me de embarcacións, ben 
pola súa importancia do 
seu sector conserveiro e 
de conxelados. Asemade, 
acolle salientables depen-
dencias militares, a Esco-

la Naval e, xa nun plano 
máis turístico, un perfec-
to conxunto de areais de 
primeira categoría, como 
son: Portocelo, Aguete, 
Mogor e Loira. Alén disto, 
algunhas partes de Ma-
rín aínda conservan unha 
grande pegada mariñeira 
con fermosas casas tradi-
cionais e un templo ou a 
igrexa vella da vila, como 
eixo do conxunto.

terceira parada: aguete 
(Punto d)  distancia 
marín-aguete: 5,9 km. 
tempo aproximado: 11 min.

Despedímonos de Marín 
e tomamos a estrada PO-551 
que nos guiará até Aguete.

Xa antes de chegarmos 
a Marín, a vista dende a 

estrada da ría de Ponteve-
dra convértese no mellor 
complemento posible da 
nosa viaxe. Cómpre sina-
lar que a comarca do Mo-
rrazo é unha das máis fer-
mosas da nosa terra desde 
tódolos puntos de vista, e 
como viaxeiros, podere-
mos gozar disto xa antes 
de baixármonos do noso 
coche. Con todo, é case 
obrigatorio facer unha pa-
rada en Aguete, recollido 
e reconfortante descan-
so do noso itinerario, co 
que se achega aos nosos 
ollos: a sobranceira praia, 
as súas casas antigas, as 
súas embarcacións tradi-
cionais e a dinámica vida 
propia dun dos clubs náu-
ticos máis importantes da 
nosa costa. 

cuarta parada: Bueu 
(Punto e) distancia 
aguete-Bueu: 8,6 km. 
tempo estimado: 15 min.

Seguimos desde Ague-
te pola estrada PO-551, co-
llemos a PO-315 e despois 
a PO-1303 que nos deixará 
en Bueu. Bueu xa se anun-
cia ao lonxe, con isto que-
remos dicir que xa antes 
de entrarmos na vila, po-
deremos  apercibila a tra-
vés do abraiante paseo de 
casas galegas tradicionais 
que nos acompañan ao lon-
go da nosa viaxe. Empori-
so, isto non significa que en 
Bueu e na súa contorna non 
haxa novos edificios que es-
curezan o conxunto, pero o 
bo prevalece. Bueu é unha 

■ SOnIA PEnA | TexTo  ■ VARIOS | FoTos

Dedicamos un novo número da Peaxe aberta a esas 
estradas que a maior parte da xente esquiva, esas vías 

que frean a velocidade mais tamén reteñen a paisaxe e 
a tranquilidade dos vieiros secundarios. Neste capítulo 

iremos parar á comarca pontevedresa do Morrazo. 
Dicir que esta andaina terá a súa segunda parte no 
vindeiro número de Sprint Motor, no que daremos 

conta do mellor do “polo sur” da península do Morrazo. 
Iso será na vindeira entrega desta Peaxe.

Situadas e situados na liña de saída, prendemos o motor 
co maxín apuntando a ese istmo que define a península do 
Morrazo, un brazo de terra entre linguas de auga que une 
a dúas porcións de terra maiores. Veremos un verdadeiro 
exemplo do que se dá por chamar “horst” -ou macizo 
tectónico- pois o Morrazo é unha rexión elevada e limitada por 
dúas faias paralelas, que separan as rías de Vigo e Pontevedra. 
O noso Morrazo viría a ser unha especie de Canle de Panamá... 
a pequena escala, claro. Así como toda idea leva parella unha 
imaxe, logo de explicar o que é esta comarca, pasamos a 
descubrila cos nosos propios ollos e nesta viaxe veremos: 
Pontevedra, Marín, Aguete, Bueu coas súas Illas Ons, Cabo 
Udra e Aldán.

Saímos de Compostela coas coordenadas apuntando cara a zona norte do Morrazo

Paramos na comarca do Morrazo (Parte I)

igrexa de San Xaquín, na illa de ons. Fer sarasquete
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das poucas vilas costeiras 
da nosa terra que aínda re-
tén a súa fachada maríti-
ma, e semella que vai seguir 
sendo así, tal é o compro-
miso dos seus gobernantes. 
Un dos principais atractivos 
de Bueu son as súas praias, 
dicir que o concello ten un 
total de 24 praias, das que 
3 se atopan no arquipélago 
de Ons, pertencente ao Par-
que nacional das Illas Atlán-
ticas. Por certo, que Bueu é 
o principal nexo de unión 
coas illas Ons e Onza, espa-
zos naturais aos que se che-
ga en barco de xeito doa-
do dende o propio porto da 
vila que nos ocupa. A ofer-
ta para arribar a Ons é máis 
que ampla e o noso vehícu-
lo pode ficar sen problema 
estacionado no aparcadoiro 
do peirao mentres esteamos 
na illa. A dita illa ben merece 
unha visita: tanto pola súa 
elevada importancia natu-
ral, coma pola súa paisaxe 
de cantís, praias recolleitas 
e conxunto arquitectónico 
tradicional, moi ben conser-
vado por tratarse dunha illa.

Quinta parada: cabo udra 
(Punto F) distancia 
Bueu-cabo udra:  5,6 km. 
tempo aproximado: 11 min.

Saímos de Bueu pola PO-
315 até chegarmos á PO-1302 
que nos guiará sen problema 
até o Cabo. Situado no extre-
mo da península do Morrazo, 
o Cabo Udra serve de separa-
ción á ría de Pontevedra e á 
pequena ría de Aldán, abran-
guendo os concellos de Bueu 
e Cangas. Subliñar que entra-
mos nun Lugar de Importan-
cia Comunitaria (LIC) cheo de 
pequenos areais ateigados de 
beleza e riqueza submarina. 
Con sorte poderemos albis-
car golfiños e arroaces desde 
terra, tamén sentiremos a ma-
rabillosa panorámica que se 
converte no meirande atrac-
tivo deste lugar. Engadir que 
existe unha ruta sinalizada 
desde Bueu e unha Aula da 
Natureza na parroquia de Be-
luso. De decidírmonos a fa-
cer esta ruta, poderemos des-
cubrir os peculiares chozos, 
construcións dos pastores ao 

abeiro dos numerosos pene-
dos da zona, e baterías milita-
res abandonadas.

Sexta parada: aldán 
(Punto G)  distancia 
cabo udra-aldán: 8,6 km. 
tempo estimado: 15 min.

Afastándonos xa da maxia 
do Cabo Udra, enfiamos cara 
a PO-315 que nos levará até 
o derradeiro punto do noso 
percorrido. Pertencente ao 
concello de Cangas, Aldán si-
túase na parte noroeste des-
te concello. Limita coas pa-

rroquias de Beluso, Darbo e O 
Hío, subliñar que agás pola ría 
de Aldán, este lugar que visi-
tamos está rodeado por pe-
quenas cadeas montañosas, 
salientando a Serra da Mada-
lena. Como o resto dos pun-
tos que conforman esta nosa 
ruta, Aldán conta con nume-
rosas praias e calas, son as de: 
San Cibrán, Con de Sestade-
lo, Cova de Balea, Areacova, 
Francón, Sartaxéns, Menduí-
ña, Margaritas e Lagoelas, un 
xeito ideal de rematar a viaxe 
desta Peaxe aberta.

o noso percorrido a  
ollos do Google maps

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

A comarca do Morrazo ató-
pase na provincia de Pon-
tevedra, a ela pertencen os 
concellos de Bueu, Cangas, 
Marín e Moaña. Ao norte li-
mita coa ría de Pontevedra, 
ao leste coa comarca de 
Pontevedra, ao sur coa ría de 
Vigo e ao oeste co Océano 
Atlántico. Engadir que o Mo-
rrazo é a comarca máis pe-
quena de Galiza (140,1 km², 
81.228 habitantes) e tamén 
a máis senlleira debido ao 
seu condicionamento xeo-
gráfico, do que xa falamos 
na entradiña.

Saímos de Compostela coas coordenadas apuntando cara a zona norte do Morrazo

Paramos na comarca do Morrazo (Parte I)

Panorámica de marín, por Paco da Galipedia.
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■ IVÁn MARAnTE | TexTo e FoTos

Pola súa banda, Luís Peni-
do está a resultar unha grata 
sorpresa e leva un campio-
nato brillante. Coa nova nor-
mativa de bridas, o veterano 
Mitsubishi do santiagués pa-
rece que ten unha segunda 
xuventude, sempre está nos 
tempos de cabeza e leva un 
bo número de podios. Na 
actualidade, Penido, ocupa 

a segunda praza da xeral e 
ademais é o líder indiscuti-
ble do grupo X.

A loita pola terceira po-
sición no campionato está a 
ser cousa de dous, Fernando 
Rico e os Pais. Ambos levan 
loitando ao segundo dende o 
primeiro treito da tempada e 
despois de cinco carreiras so-
amente están separados por 
59 puntos, a favor do piloto 
de Narón, Fernando Rico.

Vilariño, o cuarto en dis-
cordia, está facendo unha 
tempada un tanto irregular. A 
pesar de que o piloto de An-
talsis conseguíu, no Rali da 
Ulloa, a súa primeira vitoria no 
campionato, os demais resul-
tados non foron tan bos como 
se esperaba, polo que se ato-
pa algo descolgado na clasifi-
cación.

Por outra banda, Pedro 
Burgo, chamado nos albores 
do 2011 a ser o máximo as-
pirante ao campionato, non 
está a ser quen de domar o 
Focus WRC. Unha segunda 

praza no Rali do Cocido, e a vi-
toria de Narón son os únicos 
resultados que sumaron pun-
tos no seu casilleiro.

No tocante as copas, no 
Volante Racc–Galicia, se o 
ano pasado foi Martín Be-
llo o que dominou de cabo 
a rabo, desta vez parece ser 
a quenda de Fran Lago, que 
case conta as participacións 
por vitorias e xa ten un bo 
colchón de puntos sobre 
os seus inmediatos perse-
guidores. Moito teñen que 
cambiar as cousas para que 
o piloto ferrolán non leve o 

24 Sprint Motor >> Competición

Así estamos…
Descanso estival

a segunda vitoria de ares, no rali 
de Noia, afianzábano á fronte da 

clasificación

Ao inicio da tempada poucos terian apostado por unha situación coma coa que nos atopamos 
agora, no ecuador do campionato, con Iván Ares liderando de forma sólida. O piloto de Cambre 
fíxose coa primeira praza da clasificación ao superar aos Burgo no Rali do Cocido, dun xeito algo 
polémico. Venceu no seguinte rali, o de Noia, e a continuación, sumou dous podios en terras da 

Ulloa e Narón que lle permitiron acumular unha boa vantaxe sobre os seus perseguidores.

No Volante racc, Fran lago, xa empezou dominando no rali do cocido
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título de campión para a súa 
terra.

A segunda e terceira po-
sición ocúpana Rubén Ojea 
e Fran Lago, pero aquí si que 
non hai nada decidido e a loi-
ta vai ser emocionante, pois, 
José M. Lista, Rubén Domín-
guez, Celestino Iglesias e in-
cluso Santi Martínez teñen 
nas seguintes carreiras op-
cións de facerse cunha destas 
posicións.

A diferenza do Volante 
Racc, na Copa Kumho non hai 
nada decidido. Aínda así, pa-
rece que o actual líder, Marcos 
Díaz, é o que marca o ritmo. 
Marcos Rodríguez e David 
García son os perseguidores 
e abofé que lle van poñer as 
cousas ben difíciles.

A copa para os princi-
piantes, a Racing Sport–

Yokohama, está a resultar do 
máis interesante. Nas cinco 
carreiras que levamos dis-
putado, tivemos catro ven-
cedores distintos. Soamente 
Fernando Lorenzo foi quen 
de repetir na Ulloa e no Sur 
do Condado. Na actualidade 
domina un regular, Sergio 
Sánchez, seguido do citado 
Fernando Lorenzo e de Ja-
vier González.

As vindeira cita será no 
Rali San Froilán, a continua-
ción disputarase o Ourense 
Baixa Limia e o Rali Botafu-
meiro. A temporada finaliza-
rá co Rali Serra da Groba se 
finalmente chega a realizar-
se.

25Competición << Sprint Motor

POSICIÓN PILOTO PUNTOS
1 Iván Ares 1127
2 Luís Penido 849
3 Fernando Rico 790
4 Alejandro Pais 744
5 Luís Vilariño 639
6 Pedro Burgo 512

os Burgo non están a ter sorte e no 
Surco sumaron outro abandono

marcos díaz facíase en Noia coa cuarta posición da copa Kumho

o santiagués Penido lidera con mán de ferro o grupo X

Sergio Sánchez é o actual líder da racing Sport-Yokohama Fernando rico empezou a tempada cunha quinta praza no rali do cocido
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DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

3 de setembro Campionato Galego de Quadcross de Carballo Quadcross Carballo A Coruña España

3 de setembro Autocross O Castro Autocross Taragoña, Rianxo A Coruña España

3-4 de setembro Rali Asfalto San Froilán Rali Asfalto Lugo Lugo España

4 de setembro Campionato do Mundo de Superbike de Alemaña Superbike Nürburgring Alemaña

4 de setembro Campionato do Mundo de Enduro de Sant Julià Enduro Sant Julià de Lòria Andorra

4 de setembro Campionato Galego de Supercross de Tui Supercross Tui Pontevedra España

4 de setembro Campionato Galego de Trial de Entrimo Trial Entrimo Ourense España

4 de setembro Mundial Outdoor de Polonia Trial Myslenice Polonia

4-5 de setembro G.P. de San Mariño Mundial Motos Circuíto de Misano, Emilia-Romaña Italia

8-11 de setembro G.P. de Australia Ralis Costa Dourada Australia

10 de setembro Cto. Galego de Velocidade Scooters e MiniGP de A Pastoriza Velocidade Scooters e MiniGP A Pastoriza Lugo España

10-11 de setembro Subida a Vigo Montaña Vigo Pontevedra España

10-11 de setembro Rali de Ourense Rali 2ª categoría Ourense Ourense España

10-11 de setembro Nacional de Karting de Sevilla ALE/CD/U18 Karting Circuíto de Sevilla Sevilla España

10-11 de setembro Circuíto GT de Navarra Circuítos Navarra España

10-11 de setembro Circuíto Peugeot/ Prototipos/ Resistencia de Catalunya Circuítos Circuit de Catalunya- Montmeló Barcelona España

10-11 de setembro Circuíto Superleague de Ordos Circuítos Ordos Mongolia

10-11 de setembro Rali Príncipe de Asturies Asfalto Oviedo Asturies España

11 de setembro Campionato de España CEV Buckler Velocidade Circuíto de Albacete II Albacete España

11 de setembro Campionato de España de Trial Clásicas Trial Vegas de Matute Segovia España

11 de setembro Campionato Galego de Karting do Porriño Karting O Porriño, Vigo Pontevedra España

11 de setembro Slalom de Touro Slalom Touro, Arzúa A Coruña España

11 de setembro Campionato Galego de Enduro de Alfoz Enduro Alfoz Lugo España

11 de setembro Concentración de Turismos de Sanxenxo Concentración Sanxenxo Pontevedra España

11 de setembro Cto. Galego de Velocidade- Extreme & Supersport de Braga Velocidade Braga Portugal

11-12 de setembro G.P. de Italia Fórmula 1/ GP2 Monza Italia

17 de setembro Campionato de España Pirelli Superstock Series de Navarra Velocidade Circuíto de Navarra España

17 de setembro Copa de España de Velocidade Clásicas de Jerez Velocidade- Clásicas Circuíto de Jerez Cádiz España

17-18 de setembro Trofeo Cidade de Miranda Autocross Miranda de Ebro Burgos España

17-18 de setembro Rali en Terra de Fene Rali Terra Fene A Coruña España

17-18 de setembro Circuíto Superleague de Beijing Circuítos Beijing (Pequín) China

17-18 de setembro Rali Histórico Regularidade/ Velocidade de Galicia Terras de Melide Histórico/ Reg.-Vel. Melide A Coruña España

17-18 de setembro Cto. do Mundo de Trial das Nacións de Tolme Trial Italia Italia

17-18 de setembro Circuíto F3/ GP Open do Algarve Circuítos Algarve Algarve Portugal

18 de setembro Cto. do Mundo Motocross das Nacións Motocross St. Jean d'Angely Francia

18 de setembro Kawasaki Team Green Cup/ Cto. de España de Motocross MX2 e MXElite Motocross MX2 e MXElite Malpartida de Cáceres Cáceres España

18 de setembro Copa Galega de Trial Clásicas de Bueu Trial Bueu Pontevedra España

18-19 de setembro Cto. do Mundo de Velocidade MotoGP de Aragón Velocidade- MotoGP Motorland Aragón Teruel España

24 de setembro Copa Galega de Trial Infantil de Teo Trial Teo A Coruña España

24 de setembro Slalom de Monterroso Slalom Monterroso Lugo España

24 de setembro Autocross de Santa Comba Autocross Santa Comba A Coruña España

24 de setembro Campionato Galego de Motocross de Ribeira Motocross Ribeira A Coruña España

24-25 de setembro I Edición Trial Mondariz de 4x4 Trial-Todoterreo Mondariz Pontevedra España

24-25 de setembro Subida a Escusa-Poio Montaña Poio Pontevedra España

24-25 de setembro Circuíto Clio de Catalunya- Renault Clio Cup Circuítos Circuit de Catalunya- Montmeló Barcelona España

24-25 de setembro Circuíto GT do Algarve Circuítos Algarve Portugal

24-25 de setembro Cto. de Montaña Comunitat Valenciana- Subida a Dénia Montaña Dénia Alacant España

25 de setembro Campionato Galego de Trial de Teo Trial Teo A Coruña España

25 de setembro Cto. Galego de Velocidade Scooters e MiniGP de Sanxenxo Velocidade Scooters e MiniGP Sanxenxo Pontevedra España

25 de setembro Campionato de España de Enduro Valls de Torruela Enduro Valls de Torruela Barcelona España

25 de setembro Campionato de España de Quadcross do Almenar Quadcross Almenar Lleida España

25 de setembro Campionato de Superbike de Italia Superbike Imola Boloña Italia

25-26 de setembro G.P. de Singapur Fórmula 1 Circuíto de Singapur Singapur

29 de setembro 
2 outubro

G.P. de Francia Ralis Circuíto de Nevers Magny-Cours Francia

Calendario  
de  probas SETEMBRO   2011

26 Sprint Motor >> Calendario
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As competicións continuan
Voltas… e voltas

Quen a segue… a con-
segue, lembra un coñeci-
do refrán. E asi foi o que 
lle aconteceu ó piloto 
portugués  Filipe Campos 
na Baja España, celebrada 
como de costume en pis-
tas de Aragón. Tras daza-
sete participacións e tres 
podios o luso foi quen 
de liderar a cita española 
dos raids. No apartado de 
camións primeira praza 
para o experimentado pi-
loto catalán Pep Vila.

Repartidas. Falando da 
coñecida Baja, os seus tre-
itos tamén serviron de es-
ceario da segunda manga 
do estatal de ralis de ter-
ra. Victorias nas dúas car-
reiras estabrecidas para o 
madrileño Oscar Fuertes 
e para o catalán Joan Ser-
rat respectivamente, situ-
ación que reforza o lidera-
to na xeral provisional do 
primeiro.

■ MIGuEL CuMBRAOS | TexTo  
■ SPRInT MOTOR | FoTos

Con clase. Pese a abrir 
pista e limpar os treitos Sé-
bastien Loeb non cedeu en 
Finlandia, onde venceu por 
segunda vez, despois do 
triunfo conseguido no ano 
2008. O francés precedeu a 
Latvala e ó seu compañeiro 
Ogier, éste último perxudi-
cado por un furazo o ter-
ceiro día de competición. 
Na cita finesa do mundial 
de ralis tamén estiveron na 
chegada o canario Lemes 
e o asturiano Suárez, en-
cuadrados ambolosdous 
na WRC Academy.
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Reforzado. Asi saliu 
das illas portuguesas 
de Açores o piloto de 
Skoda Juho Hänninen, 
que desta volta con-
seguía neste ano o ter-
ceiro triunfo nun rali do 
IRC, tralas victorias nas 
citas de Canarias e Yalta, 
e manda na xeral provi-
sional. Mikkelsen e Ko-
pecky, tamén co Fabia 
S2000, compretaron o 
podio da manga lusa.

O seu turno. E do IRC pasamos 
ó Europeo de ralis, que tamén 
desenvolveu carreira en asfalto 
portugués. O belo rali de Madei-
ra, que caiuse no derradeiro mo-
mento do certame organizado 
por Eurosport, supuso a victo-
ria do piloto de Peugeot Portu-
gal Bruno Magalhaes, que bene-
ficiouse dos problemas habidos 
coas rodas por parte do italiano 
Luca Rosetti, primeiro lider, e que 
rematou finalmente terceiro tras 
o tamén luso Vitor Sa.

Estreo. Costoulle ferro e fariño, 
pero o ourensán José Luis Abadín 
estreou o seu casillero de puntos 
no certame F-2. Foi no trazado in-
glés de Brands Hatch onde o pi-
loto galego foi quen de rematar 
décimo na carreira do sábado, 
non poidendo mellorar ou igua-
lar a prestación na do domingo 
por mor dun furazo.

Reñido. Seguimos en Portugal, pois estas 
dúas probas nas súas coñecidas illas aportaron 
emoción ó certame de ralis do pais veciño. Nas 
Açores o mellor foi o local Ricardo Moura, talo-
nado por Vitor Lopes e Vitor Pascoal, este últi-
mo con moitos atrancos mecánicos. Por outra 
banda na illa das flores o primeiro clasificado 
entre os habituais do campionato luso foi de 
novo Ricardo Moura, que reforza o seu lidera-
to a falla das tres derradeiras probas que resul-
tarán determinantes para saber quen sucede a 
Bernardo Sousa, campión a pasada tempora-
da. No que atinxe ó tamén prestixioso campio-
nato madeirense a vitoria obtida aquí por Vitor 
Sa dalle o seu undécimo título rexional.
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Preto. Así está o piloto 
pontevedrés Celso Míguez 
do liderato do nacional de 
GT, trala proba celebra-
da no circuito portugués 
de Estoril. Míguez, e o seu 
compañeiro Godinho, 
acadaron a segunda pra-
za e somentes teñen dous 
puntos de desvantaxe en 
relación ós líderes provi-
sionais do campionato, os 
lusos Figueiredo e Cam-
panico.

Toño Varela e Cristóbal 
Serantes. Os dous pilotos 
pontevedreses leváronse 
as victorias nas mangas ve-
raniegas de Cortegada e 
Chantada respectivamente, 
contando ambas para o 
galego de montaña. Vare-
la, coa súa coñecida Osella, 
reinou na cita ourensana, 
mentras que o campión en 
xogo repetiu o triunfo do 
2010 na rampa lucense ós 
mandos do seu Ralt RT 34.

A terceira. Ferrol pecha este mes a terna gale-
ga do nacional de ralis de asfalto. A carreira da 
cidade departamental, que arrinca e remata na 
céntrica Praza de España, dividirase en dúas xor-
nadas de competición. Así, os equipos afrontarán 
un dobre paso polas especiais de Somozas e As 
Pontes, e un único polo urban da Malata, na tar-
de-noite do venres 19. disputando outro doble 
paso polos treitos de Miño-Vilarmaior-Irixoa e 
Monfero na xornada do sábado. Coa principal 
novidade dun Porsche en mans do lucense Ser-
gio Vallejo, o rali coruñés inicia a segunda mita-
de dun campionato que lidera de momento o al-
acantino Miguel Fuster.
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 Cando a montaña é unha trampa
Visto o titular, quen se asome 
a esta reportaxe quizais pense 
que Sprint Motor derivou nun-
ha publicación de alpinismo. 

Tantas veces temos escoitado e 
lido as mortes que este depor-
te ocasionou por mor das súas 
especiais circunstancias. Mais 
non, en Sprint seguimos sobre 
rodas, lembrando -tamén con 
mágoa- como estas senlleiras 

subidas de montaña se levaron 
non poucas vidas daqueles que 

participaron.

■ unHA REPORTAXE DE MIGuEL CuMBRAOS
■ SPRInT MOTOR | FoTos

Estradas sinuosas, cunha conside-
rable pendente, camiño de certos cu-
mios (nos últimos tempos con piso bo), 
protexidas con raíl, gomas ou balas de 
palla. Así adoita ser o panorama das su-
bidas de montaña, unha sorte de circuí-
to, coa diferenza de que o punto de saí-
da e o de chegada non son os mesmos. 
Nestes percorridos -de lonxitude varia-

ble (con medias entre 4 e 6 quilómetros 
de distancia)- vaise ao límite, con vehí-
culos lixeiros, potentes e áxiles pero, ao 
tempo, con pouca ou ningunha defen-
sa para quen os pilota. Aquí as vitorias 
xóganse á centésima e os erros saen 
moi caros.

Emporiso, nestes percorridos esixen-
tes, veloces e técnicos, os accidentes es-
tiveron (e nalgúns casos seguen a estar) 
á orde do día. Fallos mecánicos ou huma-

nos teñen a culpa das saídas e choques 
que moitas veces quedaron en enormes 
sustos pero outras volvéronse traxedias. 
Dende 1950 até a tempada actual vinte-
nove pilotos perderon a vida en diferen-
tes subidas: algunhas de corte rexional, 
outras estatais e tamén europeas. Mont 
Dore, Rietti, St. Ursanne, escenarios idíli-
cos para os amantes desta modalidade, 
que cobraron un tributo moi alto ao ro-
dar neles a velocidades de vertixe.

Un dos clásicos da montaña italiana e europea dos 
90. Amoreou unha traxectoria contrastada, inicialmente 
en turismos, despois en biprazas, e unha madura expe-
riencia. Morreu correndo na casa -na súa Italia- cando a 
súa Osella bateu contra un árbore, preto da meta de Ca-
prino-Spiazzi, deixando o mundo das barquetas sen un 
dos seus grandes especialistas continentais.

Coñecido como “Il zingaro delle corse” (O zíngaro das 
carreiras) este piloto italiano -que comezou moi novo- 
combinou europeo con nacional transalpino, atesouran-
do moitísimas probas e recompensas. Por desgracia, 
cando oficiaba de coche “0” -aos mandos dun March F3- 
perdeu a vida. Corría o ano 2005 e isto acontecía na su-
bida a Vallecamonica.

Osella PA20S- Subida a Caprino-Spiazzi 
(3 de xuño de 2000)

March Fórmula 3- Subida a Vallecamonica 
(26 de xuño de 2005)

Fabio Danti (Italia) Adriano Parlamento (Italia)

• SPRINT 174.indd   30 20/08/11   13:49



31Montaña << Sprint Motor

Ecce Homo, Fito, Falperra, 
Serra da Estrela, Mont Dore, 
por citar algúns exemplos. Es-
cenarios míticos da montaña 
europea, o chanzo máis alto 
desta modalidade, sen contar 
o Pikes Peak, un mundo á par-
te sobre piso de terra e moi “á 
americana”. Subidas de mon-
taña que forman parte da len-
da e historia do automobilis-
mo deportivo, que dende os 
anos 50 ofertan carreiras cada 
vez máis á milésima e onde 
errar non posibilita tempo de 
manobra.

Se cadra o que máis sig-
nifica esta especialidade son 
os vehículos que acadan as 
prestacións máis altas. Den-
de a década antes citada co-
ches de pista foron pasando 
ás costas, que no fondo son 
un circuíto pechado, adereza-
do de tódalas posíbeis medi-
das de seguridade que unha 
estrada de montaña permi-
te... que non son poucas. F-1, 
F-2, F-3, F-3000, F-Nissan, F-Ni-
ppon (quizais axiña os GP2?), 
en monoprazas; ou Lola, Ose-
lla, en biprazas ou barquetas; 
Porsche, Audi, BMW, Merce-
des, en carrozados saídos dos 
campionatos máis potentes 
en pista.

Trasladados ao longo de 
todo este tempo aos sen-
lleiros traxectos da monta-

ña, estes vehículos ache-
gan enormes prestacións, 
dan un grande espectáculo 
e baixan récords a golpe de 
acelerador. Con todo, tamén 
cando chocan causan enor-
mes medos, dos que poden 
dar testemuño especialis-
tas españois como: Andrés 
Vilariño, Luís Martínez ou 
Aitor Zabaleta. Cousa que 
non puideron contar outros 
como os coñecidos: Regal, 
Parlamento, Plasa ou Danti 
-por citar algúns- xa que es-
tes últimos deixaron as súas 
vidas tras accidentar fórmu-
las e turismos en coñecidas 
mangas europeas.

Avanza a tecnoloxía, os 
coches de carreiras corren 
máis, caducan en pouco 
tempo para a súa princi-
pal modalidade, derivan 
noutras onde se corre... e 
moito. Máis rápido do que o 
piloto pode controlar en es-
cenarios tan senlleiros? Case 
trinta mortos en sesenta 
anos de subidas son un nú-
mero respectable. Algunhas 
voces xa puxeron a cuestión 
enriba da mesa: fabuloso es-
pectáculo o achegado, pero 
vidas humanas en perigo. É 
tempo de reflexión na pari-
siense Place de la Concorde, 
sede da Federación Interna-
cional do noso deporte…

MIGuEL CuMBRAOS

Entre raís e paellas
Vaise moi rápido?

Outro veterano das costas. Aos man-
dos do espectacular BMW 134 Judd, Plasa 
atopaba tristemente a morte este pasado 
xullo, cando caía ladeira abaixo a falla dun 
quilómetro para chegar ao monte Termi-
nillo, meta da sobranceira subida a Rieti, 
en Italia.

Foron 35 anos os que este piloto biscaíño, natural de 
Berango, levaba de competición. Despois do periplo aos 
mandos dun AX, co que se estreou en autocross, apos-
tou por vehículos como a barqueta PRM ou o Fórmu-
la Nissan, que o centraron na montaña. Unha mañá de 
xuño -pilotando un Reynard F3000- atopou a morte en 
Urraki (Guipúscoa), subida na que o seu crono da primei-
ra manga oficial ficaba na terceira praza, despois de Apa-
lantza e Iván Suárez.

Abraiantes foron os seus enfrontamentos co vete-
rano Bernard Chamberod no nacional francés de mon-
taña, que lle outorgaron cinco campionatos nacionais, 
amén dun europeo en 2008. Sempre ao volante de vehí-
culos Reynard (primeiro cun F-3000, despois cun Fórmu-
la Nippon), o francés finaba o pasado ano, na subida suí-
za de St.Ursanne, logo de perder o control 
do seu monopraza e bater contra unha ár-
bore. Engadir algo curioso, Lionel herdaba 
o seu primeiro Fórmula do seu pai Marc, 
morto na subida a Tarbes-Osmets en 1997.

BMW 134 Judd- Subida a Rieti
(11 de xullo de 2011)

Reynard 01L- Subida a St. Ursanne 
(15 de agosto de 2010)

Lionel Regal (Francia)

Reynard F3000- Subida a Urraki 
(8 de outubro de 2006)

Josu Ugarte (España)

Georg Plasa (Alemaña)
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división i
Rui Sirgado fíxose coa vi-

toria a bordo dun vehículo 
moi competitivo, deixando 
atrás a Amador Vidal e San-
tiago Ares, que se alternaron 
na segunda posición e que 
acabaron escoltando no po-
dio ao piloto portugués.

Perfecto Calviño, que na 
saída padecía unha rotura 
no grupo traseiro, non puido 
rodar ao ritmo habitual e de-
beu conformarse coa quin-

ta praza, que de todas as 
formas lle brinda o título de 
Campión de España na Divi-
sión I, dado o abandono de 
Víctor álvarez. Por certo que 
na mesma grella de saída 
abandonaba Perico Rodrí-
guez, que saía dende a pri-
meira fila pero padecía a ro-
tura do cable do acelerador.

división iia
Iván Pousado logrou 

unha sorprendente vitoria, 

por diante dos protagonis-
tas na loita polo título na-
cional. O coruñés Anxo Pé-
rez só puido ser terceiro, e 
dentro dun mes en Burgos 
xogarase o campionato con 
David Urban, que en Mo-
rás acabou xusto por dian-
te del, na segunda praza. O 
terceiro aspirante ao títu-
lo, José Martorell, non pui-
do acabar a final tras unha 
dura mañá na que padeceu 
dous accidentes.

división ii
Final con dominio de 

principio a fin a cargo de 
Toni Cánovas, que logrou 
con xustiza a súa terceira 
vitoria nesta proba. Xus-
to a continuación acabou 
o cambadés Tino Igrexas, 
non tendo sorte Mariano 
Suárez que rodaba tercei-
ro antes de abandonar por 
avaría.

división iii
Emocionante pelexa 

pola vitoria entre Luís San-
tos e David Pascual, autor 
este último dunha brillan-
te remontada. Luís Muñoz 
completou o podio nunha 
carreira onde o único re-
presentante galego, José 
Novo, acabou 6º acusando 
a falta de rodaxe cun vehí-
culo que descubría esa fin 
de semana.

división iV
Maikel Vilariño manti-

vo a tradición de hexemo-
nía galega na categoría de 
Kartcrós, logrando un mag-
nífico triunfo tras resistir o 
acoso durante varias voltas 
do experimentado Joan En-
ric de María. O resultado de 
Vilariño ten dobre sabor ga-
lego debido a que gañou a 
bordo dun Yacarcrós, mono-
praza construído nesta co-
munidade por Perfecto Cal-
viño.

Autocrós de Arteixo
Vitoria do galego Maikel Vilariño en Kartcrós
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maikel Vilariño liderando a última manga
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