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O promotor máis importante do nacemento 
da electricidade comercial, o serbio Nikola Tesla, 
nado o 10 de xullo de 1856, xa tiña moi claras as 
posibilidades da enerxía eléctrica. A contorna 
profesional da súa época non o apoiou o sufi-
ciente, probablemente por cuestións de intere-
ses comerciais e por celos profesionais. Por iso 
tivo moitos científicos e profesionais estadouni-
denses en contra, simplemente por ser doutro 
país (Croacia). O físico, matemático, inventor e 
enxeñeiro eléctrico advertiu con denodado es-
forzo do potencial desta enerxía e dos beneficios 
para a humanidade.

Agora, 74 anos despois do seu falecemento (17 
de xaneiro de 1943), a mobilidade do ser huma-
no empeza a amosar cada vez con máis clarida-
de que será eléctrica. Algo que imos ver que será 
imparable nos anos vindeiros. Ningún gran fa-
bricante de automóbiles está fóra desta carreira.

Precisamente no Salón Internacional do 
Automóbil de Frankfurt, que se acaba de cele-
brar nesa localidade alemá este mes, todos os 
fabricantes presentes reiteraron rotundamente 
que incorporaban á motricidade dos seus vehí-
culos, dun xeito ou doutro, a enerxía eléctrica. 

Por desgraza, en setembro sucedéronse dis-
tintas catástrofes naturais que afectaron, entre 
outros, ás dúas grandes potencias mundiais, a 
China e os Estados Unidos. Parece que o cam-
bio climático pasou de ser unha teoría a unha 
realidade. O xigante asiático, que vén padecen-
do este cambio de distintas formas e sufrindo as 
consecuencias dunha contaminación extrema 
nas súas grandes urbes, empeza a forzar a má-
quina gobernamental e lexislativa para favorecer 
os vehículos movidos por electricidade.

 A mobilidade é unha das necesidades prio-
ritarias do ser humano e un dos piares dunha 
economía globalizada. O tráfico e o transpor-
te de persoas e mercancías están medrando en 
todo o mundo, unha tendencia imparable que 
á vez representa unha ameaza para a nosa con-
torna, cando son tremendamente contaminan-
tes. Calcúlase que ao redor dun vinte por cento 
das emisións de efecto invernadoiro proceden 
do sector da mobilidade. Por outra banda, están 

cambiando os hábitos dos consumidores, e as 
novas lexislacións enfrontan ás industrias rela-
cionadas co transporte a novos retos.

Na actualidade, para profundar en como trans-
corre esta importante transformación, que xa é 
imparable, e que actores participan neste sector, 
existe unha inquedanza cada día máis intensa 
nos equipos directivos dos grandes grupos da 
automoción. A busca de tecnoloxías e solucións 
que garantan a nosa calidade de vida faise hoxe 
máis ca nunca imprescindible, porque disto de-
pende a calidade da saúde da humanidade e o 
futuro do planeta. O que hai uns anos parecía 
unha utopía, os automóbiles eléctricos, agora 
comeza a tomar trazas de ser unha necesidade 
urxente e necesaria.

Ninguén dubida xa de que os automóbiles 
eléctricos viñeron para quedar, e devorar, proba-
blemente, aos consumidores de materias fósiles. 
Igual que no seu momento os devoradores de 
gasolina e gasóleo eliminaron das vías públicas 
aos vehículos de tracción animal. Nesta ocasión 
trátase do terceiro intento ao longo da historia 
de instaurar un mercado estable baseado nes-
ta tecnoloxía. Só que agora gobernos e compa-
ñías automobilísticas están convencidos de que 
o rexurdimento da mobilidade eléctrica experi-
mentado nos últimos anos non ten volta atrás. 
Os datos avalan esta tese. A demanda de vehí-
culos eléctricos empezará a aumentar en todo 
o mundo con intensidade nos anos vindeiros. 
En Europa estamos vendo un caso de éxito na 
implantación do vehículo eléctrico en Noruega, 
algo que é moi significativo, por ser este un país 
produtor de petróleo. Pero, ante todo, prima o 
benestar dos cidadáns, cun medio de transporte 
ecolóxico e cun medio natural máis limpo.

Todo isto conforma un panorama apaixonan-
te para o desenvolvemento dunha mobilidade 
diferente e vangardista, do que xa vimos falan-
do en distintos editoriais, sostible e respectuosa 
co medio natural. Xa non se trata dunha opción 
alternativa ao tradicional vehículo de combus-
tión, senón da única vía posible para asegurar 
o noso futuro.

Ai, se Tesla levantase a cabeza!

EDITORIAL

Se Tesla erguese a cabeza…Se Tesla erguese a cabeza…
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Renault conseguiu a me-
dalla de ouro do TOP-10 
galego en agosto. A marca 
francesa logrou matricular 
250 vehículos o mes pasa-
do. Non moi lonxe quedou 
Peugeot, que con 239 coches 

fíxose coa segunda posi-
ción. Pero a gran sorpresa 
mensual foi Mercedes, que 
acadou unha extraordinaria 
terceira praza con 229 auto-
móbiles comercializados.

Fóra xa do podio queda-
ron Toyota, con 228 coches 

vendidos; Volkswagen, con 
219; Kia, con 214; e Opel, con 
210. O TOP-10 galego com-
pletárono en agosto Seat, 
con 192 automóbiles ma-
triculados; Ford, con 176; e 
Audi, con 173.

As vendas crecen un 12,9 por cento en agosto en Galicia

Mercedes sorprende en agosto

Balance matriculacións

Renault liderou o mes

■ EMILIO BLANCO | TexTo

TOP-10 GALICIA FEBREIRO 

1 RENAULT 250
2 PEUGEOT 239
3 MERCEDES 229
4 TOYOTA 228
5 VOLKSWAGEN 219
6 KIA 214
7 OPEL 210
8 SEAT 192
9 FORD 176
10 AUDI 173

Marca / Matriculacións

As operacións con empresas de alugueiro salvan o mes

O segmento comercial da automo-
ción solventou agosto con bos núme-
ros. As vendas subiron un 12,9 por cento 
na comunidade galega, que se tradu-
ce en 3.340 coches. Todas as provincias 
responderon dun xeito positivo, sobre 
todo, Ourense, onde as matriculacións 
creceron un 21,4 por cento. A seguir 
quedaron A Coruña, cun avance dun 
19,1; Lugo, dun 6,7; e Pontevedra, dun 
4,2. En números absolutos os concesio-
narios da Coruña venderon 1.528 auto-
móbiles; en Pontevedra, 1.021; en Lugo, 
411; e en Ourense, 380.

No conxunto de España o merca-
do avanzou un 13 por cento en agos-
to, con 72.410 vehículos matriculados. 
Por comunidades autónomas destacan 

os aumentos que experimentaron 
Canarias, dun 25 por cento; Murcia, dun 
22; e Castela-A Mancha e Madrid, dun 
16. Malia a reactivación experimentada 
o mes pasado, a canle de venda a par-
ticulares continúa dando algúns signos 
de debilidade. As operacións dentro 
deste segmento soben por debaixo dos 
dous díxitos. Mentres, as transaccións 
coas compañías de alugueiro de coches 
lideran na actualidade o mercado. En se-
gundo lugar fican as vendas a todo tipo 
de empresas.

Reaccións
O director xeral da patronal Ganvam, 

Tomás Herrera, alerta das automatricu-
lacións dos concesionarios que "ante 
a atonía do particular buscan cumprir 

obxectivos, distorsionando o mercado". 
Tomás Herrera afirma que "facer aflorar a 
demanda real pasa por poñer en marcha 
plans estables de achatarramento que 
incentiven aos particulares a cambiar 
de coche, apoiando tanto novos coma 
usados de ata cinco anos para acelerar 
a necesaria renovación do parque onde 
o 53 por cento dos vehículos supera os 
once anos".

O director de Comunicación da patro-
nal de concesionarios Faconauto, Raúl 
Morales, tamén pon o foco nas automa-
triculacións. Morales di que "debemos 
estar vixiantes respecto ao stock de vehí-
culos que proveñen desas automatricu-
lacións para non repetir os erros previos 
á crise de 2008, cando acadou cifras ina-
sumibles para os concesionarios".

■ EMILIO BLANCO | TexTo
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Falta de compromiso no ciclismo amateur
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e foTo 

Ultimamente moitos mozos están a 
deixar o ciclismo porque o atopan “de-
masiado duro e esixente” e non poden 
aguantar esa presión durante tantos 
meses seguidos. Ou se queixan de que 
teñen un calendario demasiado amplo 
(algún director de equipo comentoume 
que os seus ciclistas quéixanse de que 
teñen demasiados días de competición 
ao ano). Cría que ese era o principal pro-
blema do ciclismo amateur español, a 
falta de competición e non ao 
revés.

Gustaríame saber como 
son os equipos e as carreiras 
amateurs en Australia, Bélxica 
ou Alemaña. Non creo que se-
xan os equipos máis “brandos” 
e as carreiras “máis fáciles”.

Algunhas persoas cren que 
se está sobre explotando aos 
mozos e que se lles require 

demasiado. Eu o que vexo é que cando 
os equipos de elite ou a selección saen 
a correr carreiras por Europa os nosos ci-
clistas non dan a talla. Algúns cren que 
porque deamos a talla no Tour do Porvir 
e no Mundial xa está, pero hai que darse 
conta de que nesas carreiras estamos a 
nivel grazas a que as corren ciclistas que 
están en equipos profesionais.

Moitas persoas fan unha apos-
ta pola canteira, conseguindo un bo 

patrocinador e poñendo todos os me-
dios posibles para que eses deportistas 
consigan vitorias e destaquen. Pero esta-
mos a ver como algúns ciclistas déixano 
aos poucos meses ou séntense desmo-
tivados, a consecuencia de que se lles 
esixe demasiado. Isto creo que prexu-
dica enormemente a contorna do ciclis-
mo amateur, non é de bo agrado para o 
patrocinador que un equipo comece a 
tempada con doce ou catorce ciclistas 

e a remate con oito ou nove. 
Se non temos unha boa base, 
onde os ciclistas se impliquen 
e saiban o que é sufrir encima 
dunha bici, non teremos uns 
bos profesionais no futuro.

Hai equipos, directores e 
patrocinadores que apostan 
pola base pero se a implica-
ción dos corredores é baixa, 
ata cando os haberá?

Continental lanza o 48V eBike
Continental presentou dúas unidades propulso-

ras de 48V para bicis eléctricas. O 48V Revolution é 
o primeiro motor do mundo de 48V para bicicleta 

eléctrica cunha transmisión automática continua integrada 
na propia unidade de propulsión. O 48V Revolution estable-
ce un novo estándar nos sistemas integrados para e-bikes, 
conta cun cambio totalmente automático formado por unha 
engranaxe 2 en 1 e un planetario variable continuo (CVP) 
cunha desmultiplicación do 380%. Para complementar ao 
48V Revolution, Continental presentará a unidade de im-
pulsión 48V Prime, destinada a bicis eléctricas con cambio 
convencional.

Un servizo de bicis compartidas
Ford e Deutsche 

Bahn Connect van 
ampliar a súa co-

laboración en materia de 
servizos de mobilidade en 
Alemaña, de coches com-
partidos a bicicletas com-
partidas. O mes que vén, 
3.200 bicis FordPass estarán 
dispoñibles para aluguer en 
Colonia e Düsseldorf a tra-
vés do servizo Call a Bike 
de Deutsche Bahn. Ford 
convértese así no primei-
ro fabricante de coches en 
axudar a poñer en marcha 
un servizo deste tipo en 
Europa. Os usuarios pode-
rán utilizar a aplicación de 
móbil FordPass para darse 
de alta en Call a Bike, ato-
par a bicicleta dispoñible 

máis próxima e pagala on-
line. As bicis tamén se po-
derán alugar a través da app 
Call a Bike.

Peugeot Belville
O Belville está 

equipado con rodas 
altas que lle outor-

gan un comportamento en 
estrada de primeiro nivel. Os 
seus pneumáticos absorben 
mellor as vibracións e apor-
tan máis manobrabilidade 
en calquera tipo de calzada. 
Equipa dous amortecedores 
regulables. Toda a gama está 
equipada de serie coa freada 

ABS.

Este modelo ofrece unha 
ampla capacidade de carga: 
un maleteiro situado debaixo 
do dobre sillín permite aloxar 
un casco integral; un top case 
de 37 litros con sistema de 
fixación exclusivo Peugeot 
que se engancha doadamen-
te e dotado co dispositivo 
de chave única que permi-
te abrilo coa mesma chave 
coa que arrincar o vehículo. 
Este aloxamento suplemen-
tario permite gardar o casco 
integral do pasaxeiro ou do 
condutor pero tamén roupa 
de chuvia ou un ordenador 
portátil; unha guanteira con 
pechadura con USB e un gan-
cho para unha bolsa no escu-
do interior. Belville 125 Allure 
& RS: 2.999€.

Dúas rodasSprint Motor >>6



Novo Kia Sorento
Kia anunciou unha serie de actualizacións no Sorento, 

o emblemático SUV de sete prazas da marca. Esta novida-
de presentouse ao público por primeira vez en Frankfurt 

2017 e o seu lanzamento ao mercado europeo está previsto para 
o novembro.

O novo Sorento distínguese por un deseño exterior e interior ac-
tualizados e estará dotado coas últimas tecnoloxías de seguridade 
e conectividade da marca. Tamén estará dispoñible unha variante 
GT Line, así como unha nova e eficiente caixa de cambios automá-
tica de oito velocidades na versión diésel de 2,2 litros.

Incorporará un novo sistema de infoentretemento e equipo de 
son Harman/Kardon® Premium Sound.

Lexus presenta o novo NX e o CT renovado
No Salón de Frankfurt mostrouse o novo crossover 

compacto de luxo NX que mantén a carrozaría espazosa, a 
comodidade, seguridade e dinámica de condución actua-

lizando o estilo exterior. O CT, presentado en 2010 como primeiro 
hatchback híbrido compacto no mercado Premium, adquire un 

estilo máis deportivo, mellor habitáculo e equipamento orientado 
a incrementar a súa reputación de eficiencia e fiabilidade. Ademais, 
a marca levou ao Salón o sedán LS, novo buque insignia, e o cupé 
de luxo LC aos que lles atribúe un papel fundamental na firma nos 
anos vindeiros.

Bentley Continental, GT de luxo
Concibida, deseñada e fabricada en Gran Bretaña, 

chega a terceira xeración do modelo cun deseño atracti-
vo e un interior luxoso e refinado combinando materiais 

artesanais coa tecnoloxía máis vangardista. Incorpora innova-
cións como a pantalla xiratoria e o panel de instrumentos dixital 

e equipa unha versión mellorada do motor W12 TSI de 6 litros e 
635cv, que pasa de 0 a 100 en 3,7 segundos e acada os 333km/h, 
contando con transmisión de oito velocidades e embrague do-
bre que lle confire maior velocidade e eficiencia. É probable que 
o prezo supere os 200.000 euros.

Frankfurt >> Sprint Motor 7



Terceira xeración do Cayenne
Porsche redese-

ñou por completo 
o modelo combi-

nando as prestacións típi-
cas coa versatilidade para o 
uso diario. Os motores tur-
bo potentes, a nova caixa 
de cambios Tiptronic S de 
oito velocidades, un chasis 
de novo desenvolvemento, 
menos peso, a innovadora 
pantalla e o concepto de 
control con conectividade 

total, levan o confort e a 
deportividade a un nivel 
superior. No lanzamento 
estarán dispoñibles dous 
motores de 6 cilindros: un 
de 3l con turbo de 340cv 
para o Cayenne e outro 2.9 
V6 biturbo para o Cayenne 
S que chega aos 265km/h 
con 440cv. Os prezos de 
partida son 87.579 euros o 
Cayenne e 107.127 euros o 
Cayenne S.

VW aumenta a gama SUV co T-Roc
Posicionado por 

debaixo do Tiguan 
comparte estrutura 

con este e tamén co Golf aín-
da que non sexa un todoca-
miño. Chega ao mercado en 
novembro cun deseño de li-
ñas vangardistas, teito estilo 
cupé e frontal especialmen-
te ancho. Dixitalizado e in-
terconectado, dispoñible 
opcionalmente co sistema 
de infotaintment acristalado, 

ofrece ampla gama de asis-
tentes de condución, aler-
ta de abandono de carril de 
serie, sistema de control de 
cruceiro, alerta de tráfico tra-
seiro, asistente de atascos e 
freada de emerxencia en ci-
dade. Equipa seis motores TSI 
e TDI eficientes con poten-
cias entre os 115cv e 190cv, 
este último con tracción total 
de serie 4MOTION e cambio 
DSG de 7 velocidades.

Novidades Hyundai
Os tres novos modelos para o mercado europeo lan-

záronse en Frankfurt co obxectivo de converter á marca 
na número un en Europa en 2021. O i30 N, o primeiro 

coche de alto rendemento da marca que incorpora motor de 
gasolina turbo de dous litros, dispoñible en paquete estándar 
de 250cv ou Performance de 275. A segunda novidade foi o 
i30 Fastback, cupé Premium de 5 portas con liñas deportivas 

marcadas, co último en seguridade activa e asistencia á con-
dución e motores gasolina turboalimentados e baixa cilindra-
da. O terceiro lanzamento foi o SUV compacto Kona de deseño 
rechamante e características Premium, faros xemelgos dobres 
LED, teito bitón, tracción total opcional, transmisión de dobre 
embrague e 7 velocidades.

Novos BMW i3 e i3s
O primeiro vehículo premium compacto concibido 

dende a súa fase inicial para a mobilidade eléctrica re-
visouse de forma exhaustiva e agora está tamén dis-
poñible nunha segunda variante con maior potencia. 

A presentación mundial celebrouse en Frankfurt. A experiencia 
de condución dos modelos BMW i xogou un papel fundamental 
no crecente atractivo e popularidade da mobilidade eléctrica. 
Tras un refinamento sistemático, a tecnoloxía eDrive a bordo 
dos novos i3 e i3s permite aos condutores gozar dun vehículo 
libre de emisións que ofrece unha potencia asombrosa e ins-
tantánea. Ambos modelos obteñen a súa enerxía da batería 
de alta voltaxe de ións de litio desenvolvida por BMW cunha 
capacidade de 94 amperios-hora (Ah) ou 33 kWh. O motor con 

Range Estender (opcional) tamén está dispoñible para os no-
vos i3 e i3s. Lanzarase en novembro.

FrankfurtSprint Motor >>8



O CR-V Hybrid en Frankfurt 2017
Honda presen-

tou o CR-V Hybrid 
Prototype no Salón 

de Frankfurt 2017. Toda 
unha primicia, posto que 
se trata da primeira aplica-
ción de tecnoloxías de elec-
trificación nun modelo SUV 
da Compañía destinado ao 
mercado europeo. Anticipa 
a futura liña do modelo CR-
V. O sistema i-MMD (tracción 
de modo múltiple intelixen-
te) de dous motores do CR-V 
Hybrid Prototype consta 
dun motor de propulsión 

eléctrico, un de gasolina de 
ciclo Atkinson i-VTEC de ca-
tro cilindros e 2.0 litros e un 
motor-xerador eléctrico in-
dependente. O sistema hí-
brido non require unha 
transmisión convencional, xa 
que conta no seu lugar cun-
ha única relación de engra-
naxes de conexión directa, o 
que permite unha transferen-
cia fluída do par. Este sistema 
determina como consumir o 
combustible e a enerxía eléc-
trica do xeito máis eficiente.

Ferrari estrea o Portofino
Presentouse no Salón de Frankfurt como sucesor 

do California e como novo descapotable da firma do 
cabaliño con teito ríxido retráctil, amplo maleteiro e 

boa habitabilidade nos dous asentos traseiros. Promete po-
tencias de 600cv a 7.500rpm grazas ao propulsor V8 Biturbo 
de 3.855cc asociado a unha caixa de cambios de embrague 

dobre e 7 velocidades. Pode acelerar de 0 a 100 en 3,5 segun-
dos cunha velocidade máxima superior aos 320km/h. Como 
novidade conta con dirección de asistencia eléctrica, novas 
suspensións magnetoreolóxicas, que permiten alto confort en 
estrada, e prestacións deportivas destacadas que marcan ta-
mén a súa estética.

Estreas de Ford
Ford presen-

tou os novos 
Mustang, EcoSport, 

Tourneo Custom e Ranger 
Black Edition no Salón do 
Automóbil de Frankfurt 
2017. Exhibíronse tamén a 
nova gama do Ford Festa e 
o GT'67 Heritage edition.

A compañía exhibiu a 
diversidade da súa gama 

europea de produto cunha 
versión máis elegante e po-
tente do icónico Mustang, 
unha versión máis polivalen-
te e cómoda do SUV compac-
to EcoSport e unha versión 
máis versátil da Tourneo 
Custom de oito-nove prazas. 
Todas elas acompañaron ao 
modelo de edición limitada 
Ranger Black Edition.

BREVES

❱❱ Ángela Merkel, anun-
ciou que ampliará de 500 a 1.000 
millóns de euros o Fondo de Mo-
bilidade para loitar contra a con-
taminación dos vehículos diésel e 
evitar así a prohibición de circula-
ción deste tipo de automóbiles en 
distintas cidades xermanas.
❱❱ Tallerator sitúa o 
prezo medio do cambio de todas 
as pastillas de freo en 185,92 € en 

España en 2017, con Jaén (83,49), 
Tarragona (113,38) e Almería 
(135,14) como as provincias coas 
tarifas máis económicas. O prezo 
medio máis caro para o cambio de 
freos dáse en Lleida, con 408 €.
❱❱ Seat bateu o Guinnes 
World Records coa maior concen-
tración de 600 na súa longa his-
toria, dende o seu nacemento en 
1957. Ata 787 “pelotillas” reu-

níronse no Circuit de Barcelona-
Catalunya, en Montmeló, no acto 
de clausura do 60 Aniversario do 
600.
❱❱ O portal de poxas on-
line Catawiki poxou o Mercedes 
450 SEL que utilizou o Rei Juan 
Carlos a finais da década dos 70, 
un modelo blindado de cor azul. O 
motor é un 8 cilindros de 6.900 cc 
(225cv).

❱❱ Goodyear anunciou a 
proba do pneumático intelixente. 
Os seus sensores sen fíos miden e 
rexistran continuamente a tem-
peratura e a presión dos pneumá-
ticos, que se combina con outros 
datos do vehículo e se conecta aos 
algoritmos almacenados na nube 
do fabricante, desta forma predi-
ce cando necesitan servizo ou de-
ben reemprazarse.
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Concept X7 iPerformance de BMW
Coa presentación do Concept X7 iPerformance, BMW re-
interpreta completamente a exclusividade. Este concept 
materializa esta idea de luxo cun exterior impactante de 

liñas precisas, e combínao cun interior de espazo xeneroso para 
seis persoas reducido ao esencial: formas elementais, materiais 
exclusivos e un sistema de infoentretemento avanzado que inun-
da de conectividade todo o vehículo. Está presente a tecnoloxía 
eDrive acompañada dun motor de gasolina TwinPower Turbo 
para crear un sistema de propulsión híbrida enchufable.

Symbioz
Presentado en Frankfurt, o concept Symbioz representa 
a visión de Renault sobre o automóbil e o seu lugar na 
sociedade de cara ao 2030: un vehículo eléctrico, au-

tónomo e conectado, integrado no ecosistema no que o home 
evoluciona.

Toyota Land Cruiser
O novo Land Cruiser, presentado en Franfurkt reafirma 
a súa excelente reputación grazas a un deseño exterior 
máis moderno e un interior máis sofisticado. A inigua-

lable capacidade todoterreo do Land Cruiser ten na súa constru-
ción da carrozaría sobre bastidor (body-on-frame construction) 
unha dás súas chaves.

Urban EV Concept
Honda presentou un vehículo eléctrico totalmente novo, 
o Urban EV Concept. Construído sobre unha plataforma 
completamente nova, o concept mostra a dirección que 

seguirá o futuro vehículo eléctrico da marca. En palabras do CEO 
de Honda, Takahiro Hachigo “esta non é unha visión dun futuro 
afastado; a versión de produción deste modelo chegará a Europa 
en 2019”. A accesibilidade do vehículo vese favorecida pola am-
plitude de apertura das portas. A conexión do enchufe de carga 
eléctrica atópase sobre o capó.

Novo Seat Arona
O novo Arona destaca pola súa grande altura e anchura, 
as súas dimensións de crossover compacto, as súas in-
numerables posibilidades de persoalización e a tecno-

loxía máis avanzada en seguridade e conectividade. O Arona (2º 
modelo fabricado sobre la plataforma MQB A0) supón a entrada 
de Seat no segmento dos todocamiño compactos, é o pequeno 
da gama SUV da marca.

Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA  -15886 Teo (A Coruña)
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Novo Suzuki Swift Sport
A terceira xeración do Swift Sport 
presenta en Frankfurt unha silueta 
máis baixa e ancha, un estilismo máis 

agresivo e unha relación peso-potencia que 
meten a este modelo no terreo dos deportivos 
compactos.
O motor gasolina 1.4 Boosterjet xera gran po-
tencia (140cv) cun baixo consumo. O novo tur-
bocompresor axuda ao propulsor a producir 
un par motor impresionante dende baixas re-
volucións á vez que a súa pequena cilindrada e 
o sistema de inxección directa optimiza o con-
sumo de combustible. O sistema de inxección 
directa conta con sete boquillas inxectoras que 

aumentan a presión 
e a atomización do 
combustible, o que re-
dunda nunha maior 
potencia do motor. O 
turbocompresor está 
equipado con control 
da válvula de descarga 
que está pechada por 
defecto para ofrecer 
unha excelente resposta na condución normal 
e ábrese para minimizar o consumo de com-
bustible durante a marcha. A relación par mo-
tor-peso do Swift Sport é de aproximadamente 

4.2kg/N.m, o que lle converte nun dos compac-
tos deportivos máis competitivos do mercado. 
Está asociado a unha transmisión manual de 6 
velocidades.

Schaeffler presentou o seu sistema de 48 voltios
A electrificación das plataformas convencionais ofrece un con-
siderable potencial de mellora, grazas a que o sistema de 48 
voltios é unha solución cun custo relativamente baixo. Nos vehí-

culos de produción actuais, este sistema, en lugar dun xerador de arrinque, 
está conectado ao cigüeñal do motor de combustión interna mediante 
unha correa. Para xeracións futuras de vehículos, Schaeffler tamén ofrece 
a integración do motor eléctrico de 48 voltios na unidade motor-transmi-
sión e no eixe. A condición de que se utilicen un motor eléctrico coa poten-
cia de saída necesaria e unha batería con capacidade suficiente, solucións 
como esta ata permiten a condución activa en punto morto ou sailing a 
maiores velocidades, mantendo o vehículo a súa velocidade malia que 

o motor de combustión interna se apague. Ademais de permitir lograr 
reducións considerables no consumo de combustible, a enerxía xerada 
nas fases de desaceleración pode recuperarse de forma máis efectiva.
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100cv para o Picanto X-Line
Kia presentou no Salón de 
Frankfurt a nova variante X-Line 
que fai aínda máis atractivo ao 

Picanto, combinando as súas mellores ca-
lidades cunha nova imaxe. O seu robusto 
deseño remárcase cunha maior altura li-
bre ao chan (15 mm máis que o estándar), 
proporcionando ao condutor unha mellor 
visión da estrada. Esta versión está propul-
sada polo motor 1.0 T-GDI (inxección direc-
ta de gasolina e turbocompresor), que o 
converte no Picanto máis potente fabrica-
do ata a data. O motor T-GDI de 1,0 l xera 
100cv a 4.500 rpm e 172 Nm de par entre 

1.500 e 4.000 rpm. O motor máis poten-
te que se ofreceu ata agora no Picanto 
permite que o X-Line acelere de 0 
a 100 km/h en 10”. O T-GDI ta-
mén se introducirá na ver-
sión de inspiración deportiva 
Picanto GT-Line, con idénti-
cas prestacións, potencia e 
par máximos.

O Duster renóvase
O Dacia Duster 
presentouse en 
Frankfurt cun novo 

deseño exterior, moder-
no, atractivo e robusto. Ten 
un interior inédito e novos 
equipamentos. O seu dese-
ño expresa claramente o 
seu espírito aventureiro, 

accesible a maioría dos pe-
tos, e as súas calidades para 
a evasión. Os xenes deste 
SUV reinterpretáronse e se 
modernizaron para ofrecer 
un estilo descaradamente 
atlético e robusto, e o seu 
forte carácter acentúase coa 
nova cor Laranxa Atacama.

Mini Electric Concept
O Mini Electric 
Concept non só re-
presenta outra for-

ma de entendela condución, 
senón que tamén engade un 
toque máis de estilo ao tráfi-
co urbano sen emisións. O seu 
deseño combina as propor-
cións características da marca 
e os elementos de deseño tí-
picos cos detalles específicos 
que reflicten o feito de que 
funciona de modo exclusiva-
mente eléctrico. Dado que o 
motor eléctrico non necesita 
aire para a súa refrixeración, 
a grella dianteira hexagonal 

pechouse co fin de mellorar 
as propiedades aerodinámi-
cas do vehículo. Tamén con-
ta con pezas de fibra de vidro, 
que reducen a resistencia ae-
rodinámica. Os acabados de 
pintura en Reflection Silver e 
Interchange Yellow recordan 
ao Mini E presentado en 2008. 
Producido nunha pequena se-
rie dunhas 600 unidades, foi 
sometido a probas de campo 
en condicións de condución 
cotiás, proporcionando así 
ideas chave para o desenvol-
vemento do BMW i3, exclusi-
vamente eléctrico.

O Polo renóvase
A sexta entrega vai 
achegándose ao Golf 
superando as carac-

terísticas dos utilitarios do 
seu tamaño: é máis longo e 
baixo por fóra e cun interior 
máis amplo. Incorpora Front 
Assist, detector de ángulo 
morto, regulador activo de 
velocidade e faros LED e é 
o primeiro con instrumen-
tos dixitais estreando mun-
dialmente o Digital Cockpit. 

Permite personalización con 
14 cores de carrozaría e con-
figuracións para o panel e, 
por primeira vez, incorpora o 
gas natural (TGI) nun motor 
de 90cv mentres o resto da 
oferta móvese entre 65 e os 
200cv. O prezo de serie con 
catro portas e Front Assist 
parte dos 14.740 euros. As 
versións gasolina dispoñi-
bles en decembro, as diésel 
en xaneiro.
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Propostas de futuro
Os concept-pneumáticos

Hankook presentou en 
Frankfurt un innovador 
concepto de pneumáticos 
cunha perspectiva sobre a 
mobilidade do futuro. Os 
cinco concept-pneumáti-
cos do futuro son: Magfloat, 
Flexup, i-Play, Shiftrac e 
Autobine.

Cada un dos cinco concep-
tos de pneumáticos reflicte 
a filosofía de desenvolver 
tecnoloxías innovadoras 
que reinventen o futuro da 
condución. Os pneumáticos 
foron desenvolvidos en tor-
no ao tema “Connect to the 
Connected World”, co que 
a compañía desexa esbo-
zar posibles tecnoloxías in-
novadoras de pneumáticos 
para a mobilidade do futu-
ro. Aquí inclúense concep-
tos de mobilidade como o 
Car-Sharing, a condución 
autónoma e os vehículos 
interconectados.

No marco do proxecto 
“Design Innovation 2016” 

estableceuse unha cola-
boración coa University 
of Cincinnati co obxectivo 
de desenvolver estes cin-
co proxectos do futuro. O 
resultado foron “Magfloat”, 
un medio de locomoción a 
base de ampliacións de cam-
pos magnéticos, “Flexup”, 
que pode subir escaleiras, 
e “iPlay”, un biciclo de cons-
trución en suspensión máis 
flexible. “Shiftrac” ofrece un-
has excelentes característi-
cas nas curvas, mentres que 
“Autobine” pode colocar ou 
retirar automaticamente os 
pneumáticos en función 
do número de pasaxeiros 
abordo.

“O salón de Frankfurt é o 
lugar ideal para presentar 
os nosos innovadores con-
ceptos de pneumáticos, 
pois aquí dáse cita toda a 
industria automobilística", 
declarou Seung Hwa Suh, vi-
cepresidente e director exe-
cutivo de Hankook Tire.

Flexup
A superficie de rodada, baseada nun principio de expansión ou compresión, permite circular sen 
impedimentos entre o complexo tráfico urbano subindo escaleiras e salvando obstáculos.

Shiftrac
A superficie de rodadura, dividida grazas á técnica Skating, garante unhas excelentes característi-
cas nas curvas. Este concepto de pneumáticos está pensado para vehículos especiais nas grandes 
cidades.

i-Play
O biciclo de construción en suspensión máis flexible ofrece un volume compacto en parada e un 
comportamento optimizado nas curvas. Do mesmo xeito que Flexup, este concepto permite aos 
usuarios individuais desprazarse con flexibilidad pola cidade cunha gran liberdade de barreiras.

Autobine
Rodas e pneumáticos con alimentación enerxética propia que se colocan e retiran automaticamente 
en función do peso do vehículo. Neste concepto de autobús autónomo aplícase o principio dun dron 
integrado.

Magfloat
Unha táboa con principios baseados na ampliación do campo magnético e de rotación. Grazas á súa 
accesibilidade e portabilidade melloradas, percorre as calzadas empedradas sen problemas e tamén 
pode utilizarse en espazos interiores.

Frankfurt >> Sprint Motor 13



Innovacións Toyota en seguridade
A compañía promove-
rá a adopción xeraliza-
da de tecnoloxías de 

seguridade nos seus vehículos co 
obxectivo de reducir a sinistralida-
de e expandir as actividades de 
concienciación para os seus clien-
tes. O equipamento Toyota Safety 
Sense presenta unha redución do 
50% das colisións traseiras respec-
to aos coches que non contan co 
sistema mentres o Safety Sense P 

e Sónar de Separación Intelixente 
reducen ao redor do 90% respec-
to a coches sen ningún sistema 
de seguridade. A firma impul-
sa programas de formación dos 
condutores e peóns en Xapón en 
colaboración con concesionarios 
e outras entidades e ten previsto 
crear unha estrutura para organi-
zar probas de condución segura 
nos 280 concesionarios nipóns o 
vindeiro ano.

XVII Concentración Nacional Club Seat 128/1200 Sport
A localidade rioxana de Tirgo aco-
lleu este mes a XVII Concentración 
Nacional do Club Seat 128/1200 

Sport, á que acudiron preto de vinte vehí-
culos, Seat 1200 Sport, 128 e un FU 1.800, 
dende distintos puntos de España, sendo 
os afeccionados galegos os máis nume-
rosos. A concentración transcorreu por 

localidades coma a propia Tirgo, Cuzcurrita, 
Haro, Sajazarra e Balmaseda, na rioxa alave-
sa. O bo ambiente reinou en todo o evento, 
onde ademais se celebrou a Asemblea Xeral 
Ordinaria do club.
Como punto final levouse a cabo a tra-
dicional entrega de trofeos e galardóns. 
Diego Eiríz da Coruña levou o título ao 

mellor Seat 1.200 Sport do ano 2017, polo 
seu "Naranjito", cunha restauración realiza-
da polo "Bocanegra Monkey Garage", gru-
po de afeccionados composto por Zulú, 
Anxo, Rúper 124, Ismael e Carlos. O premio 
ao participante máis lonxano foi para Iván 
Cascallar, de Caldas de Reis (Pontevedra) 
cun Seat Sport 1430, cor verde Kent.

BMW M5, sexta xeración
A principal novidade do actualizado mode-
lo da casa alemá é o sistema de tracción ás 
catro rodas M xDrive que lle permite acadar 
novas cotas de rendemento dinámico e lle 
dá practicidade no día a día proporcionando 
un equilibrio destacado na condución. Así, a 
función de control intelixente central permite 

combinar o uso cotiá co magnífico rendemen-
to en circuíto. Baixo o capó leva a versión máis 
avanzada do motor V8 de 4,4 cilindros con 
tecnoloxía M TwinPower Turbo de 660cv que 
acelera de 0 a 100 en 3,4 segundos. É o M5 
máis rápido de todos os modelos fabricados 
desde 1984 e o máis áxil.
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SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

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

¿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

VISITE 
NUESTRO 
TALLER



Un concepto diferente

Opel Crossland X

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | foTos 

Co Crossland X Opel quere 
deixar patente que eles tamén 
exploran novos camiños tan-
to no deseño coma na con-
figuración dos automóbiles 
modernos. Este modelo crea 

dúbidas razoables de onde 
situalo, entre un monovolu-
me e un todocamiño. Nós fi-
xemos esta pregunta nunha 
pequena enquisa e as respos-
tas recibidas non foron unáni-
mes para encaixalo nun único 
segmento. Podemos dicir que 
a marca buscou un concepto 
propio. O que si se nota neste 

novo produto é a entrada de 
Opel no grupo francés PSA. 
Hai detalles nos acabados 
que así nolo indican. Así e 
todo, voceiros do grupo au-
tomobilístico xa anunciaron 
que Opel seguirá manten-
do os seus plans de deseño e 
desenvolvemento de mode-
los polo menos a medio prazo.

A nós tocounos probar, 
grazas á colaboración de 
Bétula Cars, concesionario 
oficial Opel en Santiago de 
Compostela, a versión dié-
sel de 120 cabalos do novo 
Crossland X. Un modelo de 
tracción dianteira que incor-
pora unha caixa de cambios 
manual de seis marchas. Está 
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dispoñible dende 20.450 
euros.

A versión que probamos 
está asociada ao nivel de equi-
pamento máis alto, denomi-
nado “Excellence”. Este dálle 
un aspecto exterior e interior 
máis atractivo debido á incor-
poración de distintos elemen-
tos. As súas lamias opcionais 

son de dezasete polgadas. A 
carrozaría podémola escoller 
en nove cores, a combinar con 
outras no teito, como o negro 
mineral, branco ou gris.

Presentación

O Crossland X ten unha 
carrozaría en dúas cores, 

un interior amplo e moi 
versátil con espazo para 
cinco persoas, posición 
elevada dos asentos, asen-
tos traseiros móbiles e un 
gran volume no maleteiro. 
Predestinado, por caracte-
rísticas técnicas e por am-
plitude, tanto para viaxar 
como para desprazarse 

pola contorna urbana. 
Goza de sistemas ultra-
modernos de asistencia, 
importantes innovacións 
e a excelente conectivida-
de característica da mar-
ca grazas a OnStar e Apple 
CarPlay, así como a tecno-
loxía IntelliLink, compati-
ble con Android Auto.
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O volume do maleteiro 
vai dende os 410 litros ata 
os 1.255, cos asentos tra-
seiros abatidos. Ten unha 
lonxitude de 4.212 milíme-
tros, unha altura de 1.605 
e un ancho (cos retrovi-
sores pregados) de 1.765 
milímetros.

O interior goza dunha 
grande amplitude. Recorda 
os seus irmáns Corsa e 
Astra e tamén o Mokka X, 
que é máis grande (4.280 
mm). Os materiais están 
en consonancia coa cate-
goría do vehículo, algúns 
plásticos son claramente 
mellorables. O salpicadeiro 
está estruturado co panel 
de instrumentos e a con-
sola central aliñados cara 
ao condutor. Os asentos 
son cómodos e algo eleva-
dos, ao estilo SUV. En liñas 
xerais todos os ocupantes 
encontraranse confortable-
mente instalados. Ademais, 
se se equipa coa fila poste-
rior móbil, unha opción de 
350 euros, pódese adiantar 
a banqueta 15 centímetros 
e a zona de carga medra ata 
520 litros. Unha posibilida-
de que amplía a modulari-
dade do automóbil, seguro 
que o agradeceremos máis 
dunha vez.

 Cun prezo básico 
de 18.050 euros, é un mo-
delo a ter en conta, se a súa 
estética e tipoloxía encaixa 
cos nosos gustos e coas no-
sas necesidades.

OnStar

Mención á parte merece 
o sistema OnStar de Opel. 
Algo que posiblemente 
se ampliará a outros fabri-
cantes, polos servizos que 

ofrece, en pouco tempo. 
Un asistente moi interesan-
te, que nos fai a vida máis 
doada. Evidentemente o 
Crossland X vén ben equi-
pado dende o acabado de 
acceso Selective (lamias, 
Bluetooth e aire, entre ou-
tros), mais destaca o sis-
tema estrela da marca o 
OnStar, un servizo de aten-
ción telefónica que inclúe 
chamada automática a ur-
xencias en caso de sinistro 

e funcións que poden resul-
tar moi útiles, como reserva 
de aloxamento (hoteis, re-
sidencias, albergues...), des-
carga de mapas, apertura 

 Se se equipa 
coa fila posterior 
móbil pódese 
adiantar a banqueta 
15 centímetros

Hai cousas que 
prestan cando estás 
aos mandos deste 
novo modelo integra-
do no segmento B: a 
excelente nitidez coa 
que funciona o Head 
Up Display, con boa 
iluminación en cal-

quera condición de luz, o tacto do volante, que está forra-
do en coiro, e o mol dos asentos, que acolchan e recollen 
correctamente os corpos, resultando moi confortables.

Quen agarde algo de deportividade a bordo do 
Crossland X está moi equivocado; todo está pensado para 
resultar cómodo e agradable, dende o tacto do volante, 
que pode axustarse en profundidade e altura, ao tarado 
das suspensións.

Unha vantaxe do posto de condución é que che per-
mite ver o tráfico lateral con máis claridade e o frontal con 
maior antelación, o que fai que nos poidamos anticipar á 
hora de realizar manobras como adiantamentos ou freadas.

En curvas enlazadas a un ritmo intenso, o balanceo 
déixase notar; xa sabemos que son incompatibles a co-
modidade, o centro de gravidade alto e a rotundidade na 
suspensión. Iso si, a ritmo moderado, o balanceo non é 
molesto. O que non admita isto, que pense nun vehículo 
baixo e escape dos monovolumes e dos SUV. Así e todo, 
falamos dun coche seguro e cunha boa estabilidade no 
paso por curva.

En autoestrada, fomos á velocidade máxima permi-
tida, ou sexa 120 km/h, onde o coche se encontraba moi 
cómodo roldando nunhas desafogadas 2.000 revolucións. 
Nestas condicións o consumo que nos indicaba o ordenador 
de a bordo era 5,3 litros aos cen quilómetros.

Gustounos o cambio, cuns percorridos bastante curtos 
e cuns carrís moi ben delimitados, que nos fará máis ape-
tecible cambiar de marcha. Unha vez introducida esta, non 
notaremos a máis mínima oscilación na panca de cambios.

Hai que ter en conta que co coche cargado a tope en 
certos treitos, sobre todo con pendentes pronunciadas, te-
remos que exprimir a caixa de cambios para quitarlle todo 
o potencial ao seu propulsor de 1.560 centímetros cúbicos.

A
RRIN
CAMOS !
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e peche das portas a dis-
tancia ou acendido de lu-
ces e activación do claxon 
para localizalo nun garaxe. 
Tamén pode engadir Wifi a 
bordo. OnStar ten un pre-
zo de 100 euros ao ano, o 
primeiro ano de balde, e o 
Wifi 200, os tres primeiros 
gratis.

Propulsores e caixas

As motorizacións que in-
corpora o Crossland X son 
de última xeración, de tres 
cilindros os de gasolina e 
de catro os diésel. Motores 
eficientes de aluminio. Os 
diésel, con tratamento 
posterior SCR dos gases de 
escape mediante inxección 
de urea AdBlue.

En gasolina podemos eli-
xir entre o 1.2 litros de 81 
cabalos ata o 1.2 Turbo con 
inxección directa con 110 
ou 130cv. Se o preferimos 

alimentado de gasóleo, 
podemos escoller, polo de 
agora, entre o 1.6 litros de 
99 cabalos ou o de 120.

Este Opel incorpora 
caixas de cambios manuais 
de cinco e seis velocida-
des e unha automática de 
seis velocidades, depen-
do da motorización e do 
acabado.

Todas as versións teñen 
tracción dianteira.

Conclusións

Cremos que é un auto-
móbil interesante para 
os usuarios que bus-
quen un vehículo cómo-
do e urbano, con amplas 

posibilidades en estrada e 
autovía. Interesante pola 
suavidade da dirección e 
polas suspensións. Un co-
che enfocado cara á como-
didade de todos os seus 
ocupantes. O tamaño com-
pacto faino moi interesan-
te á hora de movernos pola 
cidade. A súa potencia é 
suficiente para unha utili-
zación familiar, e de seguro 
encherá todas as necesida-
des de desprazamento.

A marca non ten previs-
to incorporar a tracción ás 
catro rodas neste modelo, 
algo que para a utilización 
que lle van dar a maioría 
dos seus condutores, lle 
parece innecesario.

 O cambio 
ten uns percorridos 
bastante curtos 
e uns carrís ben 
delimitados

• Motor: 1.6T S/S 
• Cilindrada (cc): 1.560 
• Estrutura: 4 cilindros en liña
• Compresión: 17,0 : 1
• Potencia Máxima en CV: 120 
• Par motor en Nm CEE 

/ rpm: 300 / 1.750
• Tracción: Dianteira
• Caixa de velocidades:  manual
• Número de velocidades: 6
• Stop & Start: Si
• Peso (quilos): 1.163-1.319
• Freos dianteiros / traseiros: 

Discos / Discos
• Lonxitude total (mm.): 4.212
• Anchura (mm.): 1.976 
• Alto (mm.): 1.605
• Número de prazas: 5
• Volume maleteiro 

(litros) : 410 - 1.255
• Combustible: Gasoleo
• Capacidade do depósito: 45 litros
• Prezo (€) : 18.050  (dende)

O sistema OnStar é un servizo de atención telefónica con funcións moi útiles
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Hurtan celebrou os seus 25 anos

Xeración Z

■ HUGO S. TORRÓN | TexTo

■ HURTAN PRESS | foTos 

Hurtan festexou os 25 anos. Fíxoo presentando un innova-
dor restyling da súa imaxe e lanzando dous novos modelos. 
A evolución da imaxe vai máis aló da pura renovación gráfica. 
Sempre fiel á súa identidade, o novo logo de Hurtan nace da 
combinación do espírito clásico dos seus modelos e da apos-
ta pola máxima innovación en produtos e servizos. "Trátase 
dunha renovación coa que pretendemos mostrar a evolu-
ción e os cambios da compañía nas últimas décadas, aliñar 
e dar coherencia a todas as liñas de negocio e darlles maior 
visibilidade aos nosos modelos de negocio", destacou Juan I. 
Hurtado, voceiro da marca.

Como parte da súa nova estratexia, a marca granadina acaba 
de estrear web: www.hurtan.com. Un portal co que a compa-
ñía pretende dar a coñecer os seus modelos e servizos, ade-
mais de reforzar o seu posicionamento no mercado como un 
'atelier' especializado en deseño e desenvolvemento de carro-
zarías e vehículos exclusivos de luxo de estilo retro.

Para conmemorar os 25 anos, a compañía lanzou, os mode-
los Author e Route44. Inspirado nas liñas clásicas dos anos 50 
e 60, o Author preséntase como un modelo versátil e exclusivo 
de 4 prazas cunha mecánica de última xeración e acabados 
personalizados. O Route44, con motor Fiat, é un vehículo co-
mercial deseñado para emprendedores atrevidos. Poderase 
configurar, tanto estética como funcionalmente, para diferen-
tes tipos de negocio, sobre todo no ámbito foodtruck.

■ HUGO S. TORRÓN | TexTo

Audi quere comprender mellor as 
expectativas e metas profesionais da 
súa xeración máis nova de emprega-
dos; para iso realizou unha enquisa en-
tre persoas nacidas a partir de 1995. 
Conclusión: a Xeración Z é leal, flexible 
e orientada a longo prazo; e moito me-
nos diferente da Xeración Y que o que 
se pensaba. A enquisa realizouse a 5.000 
membros da Z (nacidos en 1995 ou máis 
tarde) e da Y (nacidos entre 1980-1984).

“Os resultados desta enquisa pro-
porciónannos novos e, nalgúns casos, 
sorprendentes impulsos para o desen-
volvemento do noso moderno mundo 
do traballo”, afirma Thomas Sigi, director 
de RRHH de Audi.

Neste traballo non se atopou confir-
mación á teoría de que a xeración máis 
nova de empregados xa non desexa per-
manecer co mesmo empregador: un 48 
% das persoas da Z estarían encanta-
dos de seguir toda a súa vida laboral na 
mesma empresa, independentemente 

do tipo de traballo en cuestión. A Z pa-
rece ser máis fiel que a Y, cunha propor-
ción neste caso dun 37 %. Só un 7 % da 
Z non podería imaxinar a permanen-
cia de toda a súa carreira profesional 
co mesmo patrón. Na Y, ese sentimen-
to dáse nun 8 %. No equilibrio entre 

traballo e vida persoal, hai diferen-
zas mínimas entre as dúas xeracións. 
Aspiracións na carreira: a un 30 % de 
cada xeración gustaríalle ter un futuro 
en postos directivos; e un 40 % desexa 
que a súa carreira se desenvolva en re-
lación á súa vida persoal.

BREACAR  Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela

NO NECESITAS MUCHO  
PARA TENERLO TODO.

FIAT TIPO 5 PUERTAS DESDE 11.600¢ 
CON 4 AÑOS DE GARANTÍA

EL NUEVO TIPO 5 PUERTAS ESTÁ LLENO DE PRESTACIONES PENSADAS PARA SORPRENDERTE:
UN MALETERO DE 440 LITROS, UN GRAN ESPACIO INTERIOR Y LA TECNOLOGÍA, CONFORT Y  
SEGURIDAD QUE ESPERAS.

PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo 5 puertas Easy 1.4 16v 70 kW (95 CV). Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) 
calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante (que incluye descuento por entregar un vehículo usado a cambio 
sin condiciones de antigüedad y con un mínimo de 3 meses bajo la titularidad del cliente) y descuento adicional por financiar con 

 según condiciones contractuales por importe mínimo de 7.990€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia 
mínima de 36 meses. Gastos de Matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de 
garantía comercial limitada hasta los 100.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Oferta sólo para particulares, 
válida en Península y Baleares hasta el 30/09/2017. La versión visionada corresponde con el vehículo: 
Nuevo Fiat Tipo 5 puertas Lounge 1.4 16v 70 kW (95 CV) con opcionales (PVP recomendado: 16.950€).

Emisiones de CO2 gama Fiat Tipo 5 puertas de 98 a 139 g/km. Consumo mixto de 3,7 a 8,4 l/100km.
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■ ROCÍO PEREIRA | TexTo

■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | foTos

A mobilidade sostible é 
unha realidade e asistimos, 
cada vez con máis frecuen-
cia, ao nacemento de pro-
postas que nos convidan a 
apostar por ela. Lavelle Bikes 
fabrica e vende a Power Bike, 
unha bici eléctrica de dese-
ño innovador, ergonómica, 
conectada e feita case ao 
antollo do usuario. E non te-
mos que ir lonxe para atopa-
la porque está en Vigo, onde 
se xestou a empresa e des-
de onde traballan duro coa 
vista posta no mercado es-
pañol e inglés. Coñecemos 
o seu proxecto e o seu pro-
duto que teremos dispoñi-
ble este mes.

Os impulsores 

O inversor principal é 
Paul Lavelle, quen leva 
máis de 30 anos innovan-
do no ámbito da enxeñería 
e o deseño de produto para 
operacións mariñas de alta 
profundidade. Autodidacta 

e emprendedor funda nos 
anos 80 a compañía Tekmar 
que se convertería en líder 
mundial en solucións plás-
ticas e de composites para 
a industria Offshore. Tras a 
venda de Tekmar en 2007 
(valorada en máis de 40 mi-
llóns de libras) desenvolve 
diversas actividades de con-
sultorio e deseño de produto 
con solucións excepcionais. 
Entre elas, unha casa sosti-
ble (stonebee.com) galar-
doada no Reino Unido polo 
uso de tecnoloxías nun-
ca aplicadas ao ámbito do-
méstico. Comprometido co 
medio ambiente (en 1989 
fixo voar un globo aerostáti-
co dende o Polo Norte para 

alertar sobre o dano á capa 
de Ozono) realizou nume-
rosas expedicións ao Polo. 
O proxecto Lavelle Bikes 
supón para Paul Lavelle 
un paso máis no desen-
volvemento do sistema de 
transporte sostible. A outra 
parte da compañía é Óscar 
Espinar, responsable da xes-
tión, Enxeñeiro Industrial 
Superior pola Universidade 
de Vigo, que leva máis de 15 
anos desempeñando fun-
cións de dirección e xestión 
de proxectos no ámbito 
da enerxía (Iberdrola, Gas 
Natural Fenosa), a indus-
tria do automóbil (Citroën, 
Renault), a construción e a 
maquinaria mariña (Ibercisa). 

Con 28 anos convértese en 
Director Xeral de IENE, unha 
empresa de enxeñería eléc-
trica naval con 100 empre-
gados e 6 millóns de euros 
de actividade. Dende entón, 
desempeñou postos de di-
rección en ámbitos de  pro-
dución, comercial e xerencia. 
A relación empresarial de 
Óscar e Paul comeza na fun-
dación de Ennsub.com en 
España, forxando unha rela-
ción forte que reúne o mellor 
de ambos para desenvolver 
deseños conceptuais na liña 
de produción. Non é ata a 
caída do prezo do petróleo 
cando os dous se propoñen 
saltar ao mundo da bicicleta, 
un hobby compartido, que 
xunto á súa experiencia no 
campo da automatización 
e a electricidade lles permi-
ten desenvolver produtos 
novidosos baixo a marca 
Lavelle. “Traballabamos no 
sector naval e, coa crise do 
petróleo, decidimos buscar 
outra actividade máis di-
vertida e con mellor futuro. 
Apostamos pola mobilidade 
eléctrica. A bici é unha afec-
ción compartida e a maqui-
naria que incorpora estaba 

vinculada co que faciamos. 
Estudiámolo e vimos que era 
un mercado en expansión 
polo que nos pareceu unha 
boa alternativa”, apunta 
Óscar. Así comezaron o seu 
novo proxecto empresarial.

A empresa

Logo de varios meses de 
análise da viabilidade, de 
estudo do produto inicial e 
do seu posicionamento no 
mercado, Lavelle Bikes nace 
en xaneiro de 2016. Neste 

Lavelle Bikes
Aposta viguesa pola mobilidade eléctrica

 A bicicleta 
eléctrica máis 
vangardista, dende 
Vigo para o mundo

Óscar Espinar Paul Lavelle

ReportaxeSprint Motor >>22



momento ten a súa primei-
ra bicicleta eléctrica deseña-
da e en fase de produción, 
coa previsión de poder lan-
zar as primeiras unidades a 
finais deste mes de setem-
bro. A empresa está confor-
mada por seis persoas, tres 
de forma permanente en 
Vigo, tres no Reino Unido, 
e dúas que traballan como 
free lance, coa porta aberta 
a unha nova incorporación. 
O obxectivo inmediato é o 
mercado británico e español 
coa opción de levar o produ-
to a outros países da Unión 
Europea e a estudar a opción 
dos clientes que xa amosa-
ron interese pola bicicleta 
dende EEUU ou América do 
Sur.

Power bike

É unha bicicleta vangar-
dista, tanto no deseño como 
na tecnoloxía e supón unha 
aposta forte pola mobilida-
de sostible. Está completa-
mente fabricada con fibra de 
carbono, feita en Inglaterra, 
nunha empresa que cons-

trúe automóbiles para a 
Fórmula 1, e píntanse en 
Portugal de forma customi-
zada. “Non é un proceso ar-
tesanal, senón 

que se produce en serie 
pero de forma individualiza-
da porque a bici faise a me-
dida. O cliente decide como 
a quere, que freos, o asento 
máis ancho ou estreito, se 
incorpora aluminio ou non, 
de que cor… e entregámos-
lle exactamente o que eli-
xe”. Con ese fin, sinala Óscar 
Espinar, a web da compañía 
dispón dun configurador 
para que cada cliente “au-
todeseñe” o seu modelo de 
Power Bike segundo os seus 
gustos, preferencias ou ne-
cesidades. Sexa cal sexa a 
opción, todas as bicicletas 
eléctricas de Lavelle contan 
de “serie” con prestacións 
de conectividade, cun GPS 
antirroubo e conexión per-
manente que avisa ao móbil 
cando intentan mobilizala, 
cun dispositivo integrado 
que rexistra velocidade, po-
tencia, ou ritmo cardíaco do 
usuario para gardalo no seu 
perfil. “Ti saes a facer exerci-
cio con ela e ao regresar, dis-
pós de toda a información 
sen ter que facer nada”. Os 
enxeñeiros da empresa dedi-
caron esforzo e tempo a dar 
coa mellor posición ergonó-
mica da bicicleta, contando 
co asesoramento do médico 
do equipo olímpico ciclista 
británico. Investigaron moi-
to ata dar coa opción óptima 
de posición para as costas e 
para o pulso e os brazos, tan-
to para os homes como para 
as mulleres. A altura está 
pensada para que permita 
apoiar os pés no chan ao pa-
rar e que a perna quede 
estirada ao poñer o pé 

no pedal. “Así é máis segu-
ra e confortable; forma par-
te da ergonomía do deseño”.

O público e o mercado

Segundo nos conta Óscar 
Espinar, a bici eléctrica de 
Lavelle está pensada para un 
usuario de perfil mixto, que 
a emprega a diario para mo-
verse e que adicionalmente 
fai exercicio con ela e quere 
controlar como rende, aínda 
que non é de competición 
senón “urbana e de fitness”. 
Óscar acaba de regresar de 
Alemaña, da Feira Eurobike, 
a máis importante do mun-
do da bicicleta. Alí, como xa 
sabían, comprobou que a 

oferta é crecente, “enorme, 
todas as marcas están sa-
cando produtos orientados 
á mobilidade eléctrica, con 
bicicletas para diario e para 
facer exercicio. En Alemaña e 
Holanda a bici eléctrica está 
arrasando; o 40% do mer-
cado é soamente eléctri-
co, cun crecemento do 15% 
anual”. Polo que agardan 
que España e o Reino Unido 
se sumen á tendencia. En 
Lavelle Bikes son sabedores 
da competencia que existe 
no mercado, ao que chegan  
cunha bicicleta que se distin-
gue por un deseño especial. 
“Temos aspiracións modes-
tas. Ofrecemos un produ-
to exclusivo, cun prezo alto 
(uns 7.000 euros cada bici) 
e cunhas prestacións al-
tas”, ese é o sinal de identi-

dade. “Distanciámonos 
ofrecendo un paquete 

completo con todo o dese-
ño e as características técni-
cas, un seguro de roubo de 
dous anos, que vai incluí-
do no prezo”. Deste xeito, 
se alguén rouba a nosa bici 
e o sistema de conectivida-
de non é quen de localiza-
la, recibiremos unha nova. 
Ademais pode pagarse ao 
longo de 24 meses sen in-
tereses. Hai quen lles pre-
gunta por que mercar unha 
bici eléctrica e non unha 
moto cando o prezo é simi-
lar. Óscar Espinar teno cla-
ro: “se fas números do custo 
da mobilidade dunha moto 
e da bicicleta, elixes a bici 
porque aforras entre 1.000 
e 1.500 euros ao mes”.

Modelo de negocio 
innovador

Para que a bici eléctrica de 
Lavelle conquiste aos clien-
tes, estes poden testalas. En 
canto cheguen as primeiras 
unidades ofrecerán probas 
a través da súa páxina web 
(lavellebikes.com/es) e or-
ganizarán presentacións 
para dala a coñecer e po-
der comprobar que o in-
vestimento paga a pena. Na 
sede viguesa da compañía 
(Pablo Morillo, 8, baixo) esta-
rán dispoñibles tamén. Con 
todo, a idea de Lavelle Bikes 
é desenvolver un concepto 
diferente de establecemen-
to. Unha cafetería con ten-
da de bicis e accesorios, algo 
que en España pensan que 
é máis difícil de conseguir 
pero que se propoñen para 
o resto do mercado. Estas 
son semanas e días de ilu-
sión, de nervios e de medo 
ante a inminente chegada 
da bici ao mercado. Pero ta-
mén de confianza porque 

“a resposta que re-
cibimos é sensacio-

nal, gústalle á 
maioría”. 

 Inclúe GPS 
antirroubo, conexión 
permanente 
e rexistro da 
actividade do 
usuario

 Deseño 
innovador e 100% 
configurable polo 
cliente para facela 
ao seu gusto
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O primeiro Mitsubishi
da historia

■ ROCÍO PEREIRA | TexTo 
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | foTos

Lanzouse ao mercado en 
agosto de 1917 como vehícu-
lo pensado para o transporte 
de pasaxeiros. O mundo esta-
ba en plena Primeira Guerra 
Mundial, no comezo da 
Revolución Rusa, tras unha 
revolta en Petrogrado, que 
provoca a abdicación do Zar 
Nicolás II. Era o ano no que 
tres pastoriños 

afirmaron ver á Virxe de 
Fátima en Portugal, no que 
se executa á espía neerlande-
sa Mata Hari en París e no que 
Finlandia se independiza de 
Rusia. Mentres, Xapón produ-
ce integramente o Model A de 
Mitsubishi e hai que entender 
que o país tamén estaba rea-
lizando transformacións fun-
damentais no ámbito político, 
económico e social, facendo 

un esforzo importante por 
desenvolver coches con 
selo e ADN xaponés. Con 
todo, foi o poder financei-
ro e industrial do grupo 
Mitsubishi o que puido fa-
cer realidade os intentos 
de producir un coche en 
serie. Tratábase dun sedán 
de catro portas e ata sete 
prazas que tomou como 
base, en grande medida, 
o Fiat Tipo 3. Montaba un 
motor de catro cilindros 
en liña e 2.8 litros, tiña 
35 cabalos, era de trac-
ción traseira e podía aca-
dar os cen quilómetros 
por hora. Sería o primei-
ro da historia do grupo, 

que nace como compañía 
en 1870, aínda que a súa 

traxectoria como fabricante 
de automóbiles comeza antes.

Antes do Model-A

A marca lanzou dous pro-
totipos que foron exhibidos 
no edificio Yaesu, en Tokio 
e deseguido leváronse á 
Exposición da Paz, na mesma 
cidade, onde conseguiron 
causar unha grande expecta-
ción. Para dar co modelo defi-
nitivo, realizáronse numerosas 
probas, tal e como relataba o 
señor Nakagawa, responsa-
ble dos motores da época: 
“houbo moita experimenta-
ción e conxecturas involucra-
das á hora de fabricar o motor, 
as engrenaxes e o sistema 
de arrefriamento do coche. 
Empregamos sistemas para 
encaixar todas as pezas que, 
hoxe en día, serían impensa-
bles no proceso de fabrica-
ción dun vehículo”. Pola súa 
parte, o encargado do dese-
ño do motor, o señor Ushida, 
engadía que “o coche tiña un 
interior para os pasaxeiros bas-
tante grande, fabricado en 
madeira e un motor de 35 ca-
balos. Os límites do coche en 

movemento dependían das 
habilidades ao volante do con-
dutor, a cabina de pasaxeiros 
foi fabricada sobre a experien-
cia que se tiña na produción 
de carruaxes tiradas por ca-

balos, polo que era extrema-
damente pesada para o seu 
tamaño. A velocidade máxi-
ma que alcanzaba era duns 
30 quilómetros por hora”.

Inicio da produción

Comezou en agosto de 
1917 na planta de Mitsubishi 
e pouco despois cambiou a 
Nagoya, onde se establecera 
en maio de 1920. O Model-A 
foi comercializado e vendido 
por Ohte-Shokai K.K, unha 
compañía creada conxun-
tamente por Mitsubishi 
Shipbuilding e Mitsubishi 
Corporation en 1918 co pro-
pósito de importar e vender 

 Catro anos 
de produción e 22 
unidades resumen a 
súa breve historia

Model A

Anuncio do ano 1917 do Mitsubishi Model A
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automóbiles e pneumáti-
cos fabricados nos Estados 
Unidos. Con todo, despois 
de catro anos nos que fabri-
caron vinte coches e dous 
prototipos, a produción do 
Model-A detívose en 1921 
cando a construción de 
avións tivo prioridade sobre 
os automóbiles.

Patrimonio para o futuro

Malia a escasa produción 
do vehículo, o Model-A con-
verteuse nun pioneiro para 
Xapón e para Mitsubishi 
porque nel reside a orixe da 
enxeñería creativa da actual 
compañía e a conseguin-
te reputación innovado-
ra, a súa robusta fiabilidade 

na estrada, a tradición off-
road… Como homenaxe a 
este histórico modelo, no 
ano 1972 construíuse con 
materiais da época unha 
réplica que pode visitarse 
no museo “Mitsubishi Auto 
Gallery” (MAG) que vén de 

ser renovado, pero que foi in-
augurado en 1989 e situado 
no Centro de Investigación e 
Desenvolvemento da com-
pañía en Okazaki, Xapón. 
Agora, cen anos despois da 
súa aparición, a firma decidiu 
homenaxealo reconstruíndo 

unha recreación do orixinal, 
con aspecto retro pero cun 
toque moderno: será un hí-
brido enchufable, producido 
en colaboración co especia-
lista californiano West Coast 
Customs empregando como 
base o Outlander PHEV.

 A produción 
detívose en 1921 
cando a construción 
de avións tivo 
prioridade sobre os 
automóbiles

Car Service 
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Civic
Conectividade para os profesionais

O camión en rede

■ ROCÍO PEREIRA | TexTo

A conectividade na estrada 
é unha realidade. Chegou para 
quedar e ofrece moitas posibili-
dades. Falamos habitualmente 
do coche conectado pero cóm-
pre non restrinxir esta evo-
lución ao automóbil porque 

tamén presenta oportunidades 
interesantes aos propietarios 
de frotas de camións na indus-
tria do transporte. Preguntado 
polas vantaxes que a conectivi-
dade ofrece neste sector, Heike 
de la Horral, director comercial 
de TomTom Telematics asegura 
que son moitísimas “o software 
de xestión de frotas supuxo 
unha revolución silenciosa nos 
dous últimos anos, onde a inte-
gración cambiou as regras de 
xogo”. Repasamos os cambios e 
vantaxes desta nova realidade.

Antes e despois

Ata o de agora, os equipos 
de tecnoloxías da información 
ou os consultores externos 
desa materia víanse na obriga 
de desenvolver sistemas a me-
dida que permitisen combinar 

o seguimento e a telemática 
con software de xestión empre-
sarial ou planificación de rutas. 
Hoxe en día, a chegada das pla-
taformas abertas por provedo-
res de telemática que souberon 
ver que camiño debían seguir 
supuxo que a integración cos 
sistemas actuais sexa máis 
sinxela ca nunca. Planificación 
da cadea de subministración, 
xestión de activos, planifica-
ción de recursos, software de 
facturación… a lista de aplica-
cións que poden combinarse 
entre si medra co paso dos me-
ses. Ademais, os novos termi-
nais para o condutor, que son 
moi similares a unha tablet, fan 
que a súa vida e accións diarias 
así como a dos xestores das fro-
tas sexa moito máis doada. A 
posibilidade de coordinar a na-
vegación con aplicacións que 
lles permiten realizar as tare-
fas diarias simplifica os trámi-
tes cotiás.

Horas de traballo e facturación

A integración da telemática 
cos sistemas de tacógrafo pro-
porciona unha enorme vantaxe 
para as empresas que precisan 
cumprir a normativa sobre ho-
ras de traballo, como é o sec-
tor do transporte que debe 
respectar escrupulosamente 
o número máximo de condu-
ción por seguridade. Agora é 
posible programar de forma 

automática a descarga remo-
ta da tarxeta do condutor e o 
almacenamento dos datos do 
tacógrafo co fin de cumprir to-
das as datas clave. Os operado-
res de transporte poden ver o 
tempo que aínda lle queda a 
cada condutor antes de efec-
tuar un descanso nun mapa e 
en tempo real e reciben notifi-
cacións se debe realizar unha 
parada, cando debe remata-
la ou se cometeu algunha in-
fracción. Outra das vantaxes 
da conectividade na estrada 
é a opción de poder capturar 
firmas mediante unha aplica-
ción, unha cámara integrada 
ou un chip NFC, co que os con-
dutores poden enviar as pro-
bas das súas entregas cada día. 
A integración con impresoras 
móbiles tamén permite sacar 
en papel unha factura no mo-
mento para o cliente, coa data 
e a hora e cos detalles da viaxe.

Planificación e seguridade

Unha das dificultades ás 
que se enfrontan de xeito 
habitual os camioneiros é o 
cumprimento das normas de 
descanso co momento e o lu-
gar no que poden facelo de 
forma cómoda e segura. Coas 
apps dispoñibles hoxe en día 
para dispositivos de navega-
ción é máis doado porque 
ademais de lembrarlle cando 
deben parar, amósanlles os 

aparcadoiros máis convenien-
tes de Europa. Do mesmo xei-
to, os sistemas telemáticos de 
peso en cabina ofrecen infor-
mación en tempo real con da-
tos que se envían directamente 
ao software sen que o camión 
teña que ir ás básculas, incorpo-
rando información sobre a loca-
lización e a data da viaxe polo 
que o departamento financeiro 
pode emitir facturas en canto 
se recollen os materiais. Tamén 
crear facturas coa temperatura 
exacta da carga para os opera-
dores da cadea de frío, en dis-
tintos momentos e lugares da 
viaxe. No referente á segurida-
de, as revisións poden realizarse 
cunha tablet con resultados ac-
tualizados ao momento grazas 
á integración con dispositivos 
embarcados, cámaras de seguri-
dade e sensores do camión que 
contribúen a mellorar a seguri-
dade dos condutores e propor-
cionan evidencias no caso de 
queixas ou reclamacións. 

 A tecnoloxía 
simplifica a xestión 
das frotas e mellora 
a seguridade no 
transporte

 Emisión 
de facturas no 
momento ou 
información sobre 
aparcadoiros 
son vantaxes da 
conectividade para 
os profesionais
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Calendario  
de probas outubro 2017

As novas instalacións de Breogán Motor, 
concesionario oficial Toyota na Coruña 
(Perillo-Oleiros), foron testemuña este mes, 
da presentación do equipo Toyota Breogán 
Rally na súa terceira edición.
O director xeral do Grupo Breogán, José 
Ramón Ferreiro, amosou aos medios de 

comunicación o novo equipo Toyota Breogán 
Rally. Logo de dar a benvida aos novos pilotos 
e técnicos, realizaron balance das anteriores 
edicións, intercambiando experiencias e im-
presións sobre as vivencias de cada un deles 
e o calendario dos vindeiros meses. Pola súa 
banda Antonio Solórzano, director de PTC 
Escola, presentou o calendario de formación 
ao novo equipo.
O equipo Toyota Breogán Rally 2017
- Pilotos:
Jorge Garnelo Fernández
Carlos Peregrino Lariño Rios
Rubén Puime Pérez
Santiago Gil Señorans

- Copiloto:
Álvaro Miranda
- Asistencia técnica e preparador oficial:
AR Vidal Racing
- Escola de perfeccionamento e técnicas de 
condución:
Equipo PTC (Antonio Solórzano)
Probas nas que participará o Toyota Yaris 
de Breogán Motor:
• Rali Ribeira Sacra 2017
• Rali do San Froilán 2017
• Rali da Ulloa 2017
• Rali da Coruña 2018
Páxina oficial de Facebook:  www.facebook.
com/ToyotaBreoganRallySeleccion

Toyota Breogán Rally
III Edición

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS1 de outubro Cto. España Velocidade – Albacete Velocidade Circuíto de Albacete Albacete España 1 de outubro Cto. España Motocrós – Molina del Segura Motocrós Molina de Segura Murcia España1 de outubro Cto. España Enduro – Requena Enduro Requena Valencia España1 de outubro Cto. España Rali TT – Guadalaxara Todoterreo Guadalaxara Guadalaxara España1 de outubro GP F1 – Malasia F1 Circuíto de Sepang Malasia6-8 outubro Rali de España – Cataluña Rali Cataluña España6-8 outubro GP F1 – Xapón F1 Circuíto de Suzuka Xapón 7 de outubro Cto. España Freestyle – Murcia Freestyle Murcia Murcia España7-8 de outubro XXII A Estrada de Montaña Montaña A Estrada Pontevedra España7-8 de outubro XIX Autocrós O Castro Autocrós O Castro – Carballo A Coruña España8 de outubro Cto. Galego de Trial – O Porriño Trial O Porriño Pontevedra España8 de outubro Cto. Galego de Trial Infantil– O Porriño Trial Infantil O Porriño Pontevedra España8 de outubro Cto. Galego de Velocidade Forcarei Velocidade Circuíto A Magdalena – Forcarei Pontevedra España8 de outubro Trofeo Social Superxtrem – Forcarei III Superxtrem Circuíto A Magdalena – Forcarei Pontevedra España8 de outubro Cto. Galego de Motocross – Arteixo I Motocrós Arteixo A Coruña España8 de outubro Cto. España Velocidade – Motorland Velocidade Circuíto Motorland – Alcañiz Teruel España13-15 outubro GP Motociclismo – Xapón Mundial Motos Circuíto de Motegi Xapón 14 de outubro Copa Galega de Trial Infantil – Coirós Trial Infantil Coirós Ourense España14-15 outubro Cto. España Motocrós – La Bañeza Motocrós La Bañeza León España14-15 outubro II Ralimix Touro Ralimix Touro A Coruña España14-15 outubro I Karting As Pontes Karting As Pontes de García Rodríguez A Coruña España15 de outubro Cto. Galego de Velocidade – Braga II Velocidade Braga Portugal15 de outubro Cto. España Trial – Sant Julia Trial Sant Julia Andorra21-22 de outubro X Autocrós Viduedo Autocrós Viduedo – San Cristovo de Cea Ourense España21-22 de outubro XIX Slalom Touro Slalom Touro A Coruña España21-22 de outubro Cto. España Ralis – Cantabria Rali Cantabria Cantabria España20-22 de outubro Mundial Superbikes/Supersport – Xerez Superbikes Circuíto de Xerez da Fronteira Cádiz España20-22 de outubro GP F1 – EE.UU F1 Circuíto das Américas EEUU20-22 de outubro GP Motociclismo – Australia Mundial Motos Circuíto Philip Island Australia22 de outubro Cto. Galego de Supercross – Arteixo Supercrós Arteixo A Coruña España22 de outubro Cto. España Motocrós – Don Benito  Motocrós Don Benito Badaxoz España26-29 outubro Rali de Gran Bretaña Rali
Gran Bretaña27-29 outubro GP F1 – México F1 Circuíto Hermanos Rodríguez México28-29 outubro Cto. Galego de Enduro – Santiago Enduro Santiago de Compostela A Coruña España28-29 outubro XXXIX Rali San Froilán Rali Lugo Lugo España28-29 outubro IX Rali TT A Pedriña Todoterreo A Pedriña Ourense España29 de outubro GP Motociclismo – Xerez Mundial Motos Circuíto de Xerez da Fronteira Cádiz España
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Competicións de verán

A montaña galega segue “queimando” etapas, xa metidos na súa recta final. Dúas 
citas na provincia de Pontevedra que concretaron máis as cousas. Pontecaldelas, que 
cumpría o seu segundo ano, e Cerdedo-Cotobade, que se estreaba, foron as marcas 
do mes de agosto. Paso de xigante para o actual campión, Alexis Vieitez, que vencen 
nas dúas e avanza seguro na procura de renovala súa coroa.

Desta volta no mes de vacacións por excelencia, o Ralimix de Piñor aportou a 
esta modalidade o terceiro vencedor diferente do exercicio. Martínez Barreiro e 
Jurado gañaran respectivamente en Cuntis e na Gudiña, sendo agora o ourensán 
Jesús Vázquez o mellor, o de Cea correndo practicamente en casa nun día de moi-
ta calor e cun treito moi polvoriento.

Falando de Cea, o concello ourensán acolleu unha manga máis do campionato 
de Galicia de Autocrós-Ralicrós, no habitual circuíto “Choqueiro”. Francisco Torres 
(Citroën AX), Celestino Iglesias (Ford Fiesta) e Pablo García (Semog) foron os ven-
cedores respectivos nas categorías -1.600 cc, +1.600 cc e Karcrós.

Seguimos coa terra, agora ralis e a nivel nacional. O CERT retomou 
a súa actividade, despois do parón estival, coa cita catalana de 
Cervera. Reaparecía Xevi Pons, que liderou con man firme a proba 
co seu 208 R5. Segunda praza e puntos moi importantes para o 
título na persoa de “Cohete” Suárez, sendo terceiro o actual cam-
pión, Álex Villanueva.

Toma e daca na instaurada cita do Campionato de Castela-
León e Madrid de ralis. Estamos a falar do Rali do Bierzo, que 
volveu a repetir edición no mes de agosto. No derradeiro trei-
to un consistente ataque deulle a vitoria ao ourensán Felix 
Macías, aos mandos do seu habitual Subaru, completando o 
podio o lucense Dorado (Peugeot 208) e o madrileño Fernán-
dez (Citroën AX).

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo  ■ TOMÁS CUMBRAOS/M.C. E SPRINT MOTOR | foTos
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Espectacular o bautizado como “Duelo de traseras”, que acadou 
a súa sexta edición na vila asturiana de Navia, próxima á fron-
teira galega polo Cantábrico. Cuarto triunfo consecutivo para 
o xixonés Pablo López, moi fino co seu Ford Escort MK II. No 
bonito trazado urbano, definido na explanada do porto, os res-
tantes chanzos do podio corresponderon aos tamén asturianos 
Santiago Fernández e Roberto Ferrero, con sendos BMW en 
versións diferentes.

Remata tamén a pausa estival do galego de ralis. A súa derradeira 
proba foi no mes de xullo en Salvaterra do Miño. O pulso da compe-
tición reanúdase en terras ourensás, coa celebración os vindeiros 22 
e 23 do “5º Rali Ourense Ribeira Sacra”. Á sexta manga do exercicio 
chega Víctor Senra como líder do certame, tralos triunfos obtidos 
polo de Dumbría en Coruña, Lalín, Noia e Narón aos mandos do seu 
Ford Fiesta R5.

As citas de España, Gran Bretaña e Australia son as 
que quedan para pechar o WRC 2017. Mentres chega 
a cita mixta en treitos cataláns (outubro), as cousas 
están moi apretadas na cabeza, onde Ogier precede 
a Neuville. Os derradeiros ralis disputados deixaron 
o segundo triunfo do piloto de Ford Ott Tänak, que 
volveu vencer; desta volta en Alemaña. E tamén a 
estrea como gañador de Esapekka Lappi, primeiro en 
Finlandia co seu Toyota.

O campionato de España de Históricos baixará a súa bandeira axe-
drezada en Galicia, será a derradeira proba da tempada. Referímo-
nos o Rali Rías Altas, os vindeiros días 13 e 14 de outubro. A Coruña 
acollerá o punto de inicio e fin da cita, con reagrupamentos en Irixoa 
e Betanzos, así como parque de traballo en Bergondo.

O leonés val de Laciana acolleu unha edición máis do seu coñecido 
ralisprint, na estrada que dende Villablino leva ao porto de Leitarie-
gos. Proba que servía, entre outras cousas, para probar máquinas 
de habituais do nacional e galego de asfalto. Vitoria para o aragonés 
Christian García, completando o podio o Hyundai de Pernia e o Fies-
ta do coruñés Caamaño.
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Mercedes-AMG Project ONE

Audi R8 V10 RWS
Audi amplía a gama R8 

coa introdución dunha nova 
variante con propulsión tra-
seira. O V10 RWS en versións 
Coupé e Spyder se ensam-
blará a man, nunha serie li-
mitada a 999 unidades. “O 
R8 V10 RWS é un coche para 
puristas”, declarou Stephan 
Winkelmann, CEO de Audi. 
Co seu motor V10 en posición 
central e propulsión ás rodas 
posteriores, traslada con éxito 
á rúa o concepto de condu-
ción do R8 LMS de carreiras.

O motor V10 en posición 
central do R8 V10 RWS ten 
unha potencia máxima de 
540cv e entrega un par máxi-
mo de 540 Nm a 6.500 rpm. 
O 5.2 FSI acelera o Coupé de 
0 a 100 km/h en 3,7 segundos 
(Spyder: 3,8 s) e lle permite al-
canzar unha velocidade máxi-
ma de 320 km/h (Spyder: 318 
km/h).

As reglaxes e sistemas de 
control do chasis permiten 

realizar derrapaxes contro-
ladas se o condutor elixe 
o modo Dynamic no siste-
ma de control dinámico da 
condución Audi drive select 
de serie e selecciona o pro-
grama Sport no Control de 
Estabilización ESC, que inter-
vén ao límite. Na dirección de 
asistencia electromecánica 
non se producen movemen-
tos indesexados do volante 
ao acelerar, o que permite un 
manexo preciso. Este mode-
lo equipa de serie lamias de 
aliaxe de 19 polgadas acaba-
das en cor negra con deseño 
de cinco radios en V, e con 
pneumáticos 245/35 no eixe 
dianteiro e 295/35 no traseiro.

Estará dispoñible en 
Alemaña e outros países eu-
ropeos a partir de outono. O 
prezo do Coupé en España 
parte dende os 165.500 eu-
ros, e o Spyder ten un prezo a 
partir de 180.250 euros.

Este prototipo de superdeportivo bi-
praza marca o cénit da celebración dos 50 
anos da marca AMG. É a primeira vez que 
se incorpora practicamente sen modifica-
cións a tecnoloxía híbrida máis avanzada 
e eficiente da Fórmula 1 nun modelo para 
estrada. Este híbrido de altas prestacións 
desenvolverá previsiblemente unha po-
tencia de máis de 1.000cv, e a súa velo-
cidade máxima superará os 350 km/h. O 
showcar combina impresionantes presta-
cións no circuíto de competición con tec-
noloxía híbrida de Fórmula 1, de eficiencia 
exemplar e apta para o uso cotián.

O sistema de propulsión híbrida en-
chufable de altas prestacións consta 
dunha unidade altamente integrada e 

interconectada de forma intelixente, for-
mada por un motor de combustión hí-
brido sobrealimentado e un total de 4 
motores eléctricos. Un motor está inte-
grado no turbocompresor, outro se atopa 
xunto ao de combustión, unido directa-
mente co cigüeñal, e os dous restantes 
propulsan as rodas dianteiras.

O motor V6 híbrido de gasolina e 1,6 
litros de cilindrada con inxección directa 
e turbocompresor sinxelo con asistencia 
eléctrica procede directamente do mo-
nopraza de Fórmula 1 de Mercedes-AMG 
Petronas. Os catro árbores de levas na ca-
beza acciónanse mediante rodas den-
tadas rectas. Para alcanzar un elevado 
réxime de xiro substituíronse os muelles 

de válvula mecánicos por variantes pneu-
máticas. Deste xeito, o motor disposto en 
posición central por diante do eixe traseiro 
alcanza sen esforzo un réxime máximo de 
11.000 rpm, unha cota única nun vehículo 
para estrada. Así e todo, esta cifra manten-
se deliberadamente por baixo do límite de 
revolucións da F1 a fin de asegurar unha 
maior durabilidade e a posibilidade de en-
cher gasolina Súper Plus convencional en 
lugar de combustible de competición.

Os motores eléctricos instalados no 
eixe dianteiro alcanzan tamén un réxi-
me excepcional, con ata 50.000 rpm do 
rotor. O estado da técnica convencional 
son 20.000 rpm.
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Mercedes-AMG Project ONE

Audi R8 V10 RWS

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda

ferrva

Cerrajería del  Automóvil

c/ Vista Alegre, 61 Bajo
Santiago de Compostela

Tel. 981 58 98 93
www.ferrva.com

Fax. 981 57 20 56
ferrva@ferrva.com

LLAVES DE COCHE Y MOTO



Lexus CT 200h Business MY17. PVP recomendado:22.750 € (incluye promoción de 1.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada:7.317,00 € TIN:7,50%. TAE:8,76%. 48 cuotas 
de 200 € / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 10.294,05 €.   Comisión de apertura financiada (2,75 %): 424,41 €. Precio Total a Plazos: 27.211,05 €. Importe Total de Crédito: 
15.857,41 €. Importe Total Adeudado: 19.894,05 €. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege.  Capital mínimo a 
financiar 12.000 €. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su CT 200h, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o 
refinanciándola última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares.  IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña 
promocional, 3 años de garantía o 100.000 km ( lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional 
no incluidos. Oferta válida hasta el 30/09/2017. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo 
de CO2 de la gama CT 200h: emisiones de CO2 desde  82 a 94 g/km. Consumo combinado desde  3,6 a 4,1 l/100 km. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un 
entorno controlado de acuerdo a los requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos. Para más 
información consulte en su centro autorizado Lexus.

CENTROS AUTORIZADOS LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246
  www.estilolexus.com       www.lexusauto.es/lacoruna

100 kW 136 CV. 3,6 l/100km. CO2: 82 g/km. NOx: 0,005 g/km

Su Lexus CT 200h por 200 € / mes

Partner de:

LEXUS CT 200h HÍBRIDO
DESDE 22.750 €
La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido, te harán 
experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad.
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