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EDITORIAL

O futuro da automoción é un presente continuo
Ao longo dos últimos meses xa son varios
os e-mails que recibimos na nosa redacción nos
que algúns lectores nos comentan que nos últimos editoriais falamos moito de futuro. Tamén
expresan que o entenden aínda que (ese futuro) tarde en chegar. Nestas misivas coinciden
en comentarnos por que non nos centramos
en algo máis actual. Pois ben, sen quitarlles nin
un cachiño de razón, queremos dicirlles que
nós titulamos ou falamos de futuro nos editoriais, pero que realmente son“presente”: a economía colaborativa (por exemplo, Car2Go), os
novos retos (e os vetos) das cidades coa contaminación dos vehículos, as novas tecnoloxías
en plena expansión, os GPS (que nos indican
como e a onde temos que ir) e un inesgotable
abano de novos elementos que fan que todo
isto xa sexa actualidade.
A diario vemos enfoques novidosos para
adaptarse ás novas circunstancias. Como por
exemplo a resposta que daba o presidente
da Asociación Española de Renting, Agustín
García, á seguinte pregunta dun xornalista
“Que fiscalidade propón para o automóbil no
noso país?”. García respondeu “Dende o punto
de vista de vehículos de empresa, houbo unha
reforma no ano 2015. No sentido de que tributan menos como remuneración en especie en
función da eficiencia do vehículo e do respectuosos que sexan co medio natural. Eu seguiría
nesa liña, na dirección de que o vehículo canto
máis respectuoso, no noso caso o vehículo de
empresa, teña unha tributación inferior”.
Esta é unha mostra de por onde van as cousas: a esixencia por parte de distintos sectores
relacionados coa automoción de que claramente paguen máis os que máis contaminan.
Algo que antes se dicía en “voz baixa” en distintos foros hoxe xa é un clamor que probablemente se converta en realidade. Lembremos
que o imposto de matriculación xa se paga en
función do CO2 producido polo motor.
Outra mostra deste presente é a tendencia á baixa das vendas dos automóbiles con
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propulsores diésel, que xa se empeza a producir ante o temor a que estes vehículos teñan
restrinxida a súa entrada nos núcleos urbanos.
Por outra banda, os coches eléctricos deixaron de ser unha utopía e pouco a pouco (a pesar
da falta de infraestruturas de recarga) comezan
a verse polas nosas rúas.
Outra realidade é a das motocicletas eléctricas. Estas téñeno máis doado, xa que a súa
recarga pódese facer máis facilmente. Segundo
un estudo de mercado dunha aplicación que
se dedica á repartición de comida a domicilio,
os seus clientes valoraron positivamente que
os envíos os fagan con motos eléctricas. Se ao
público lle gusta, e aprecia positivamente, este
tipo de motorización para que lle leve a comida á casa, os grandes distribuidores acabarán
utilizando motos eléctricas. Aínda que só sexa
por unha cuestión de mercadotecnia, algunhas
compañías xa o están a facer.
Outro exemplo actual é a empresa Delta
Analytics, que acaba de lanzar unha ferramenta que ofrece numerosas vantaxes fronte aos
métodos tradicionais de taxación de vehículos.
Unha das principais é que reflicte o valor real
dos automóbiles en tempo real. Por exemplo,
cando o mercado se inunda de unidades provenientes de grandes frotas, prodúcese un exceso de oferta que incide de forma directa no
prezo dos vehículos no mercado de segunda
man. Este sistema detecta en tempo real estas
grandes variacións, corrixindo e actualizando
ao instante o prezo dos automóbiles como consecuencia da lei da oferta e a demanda. A metodoloxía baséase nos datos reais do mercado,
a través dun algoritmo que monitoriza máis de
100.000 anuncios de coches de ocasión.
Poderiamos falar dunha morea de exemplos, practicamente interminables, que xa están a suceder e que darán continuidade dunha
forma exponencial a moitas novidades, en todos os sentidos e sectores da automoción,
que farán que vivamos nun presente (futuro)
continuo.

VUELVE A SENTIR LA EMOCIÓN
DE DESCUBRIR ALGO NUEVO

Gama Toyota Yaris
desde

9.550€

TOYOTA COMPOSTELAMOVIL
CLIMATIZADOR
MANUAL

RADIOCD/MP3
CON 6 ALTAVOCES

BLUETOOTH®
Y PUERTO USB

LLANTAS
DE ALEACIÓN 15”

FAROS
ANTINIEBLA

AIRBAGS

Y MUCHO
MÁS

www.compostelamovil.toyota.es

Travesia Milladoiro-Balcaide s/n
15866 Santiago de Compostela - A Coruña

Consumo medio (l/100 km): 4,3. Emisiones CO2 (g/km): 99.
suceda) y 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada,y equipamiento opcional no incluidos. Modelo visualizado Toyota Yaris 100H Feel!. Oferta válida hasta 31/08/2017 en Península y Baleares. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta

981 524 353
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Balance matriculacións

O mercado galego derrúbase en abril
As vendas caen un 16 por cento en Galicia
■ EMILIO BLANCO | Texto

O segmento comercial da
automoción en Galicia viviu
un pésimo abril. Os concesionarios galegos venderon 3.042 vehículos novos,
601 menos respecto ao
mesmo mes do ano pasado. En números relativos
supón unha caída dun 16,5
por cento. Dous factores

influíron neste mal resultado. O efecto da Semana
Santa foi determinante, xa
que os distintos establecementos oficiais tiveron dous
días laborables menos o
mes pasado. Tamén se agudizou a tendencia á baixa
que experimentan desde
hai meses as vendas aos
particulares. Por provincias,
na Coruña matriculáronse

1.263 automóbiles; en
Pontevedra, 1.050; en
Ourense, 370; e en Lugo,
359. En números relativos,
o mercado caeu en Lugo un
25,2 por cento; na Coruña,
un 18,2; en Pontevedra, un
13,2; e en Ourense, un 9,3.
A diferenza do acontecido en Galicia, as vendas
subiron en abril no conxunto de España. En total

matriculáronse 101.375 coches novos, o que se traduce nun avance dun 1,1 por
cento. Por comunidades,
Baleares liderou as subas
o mes pasado, cun aumento das vendas dun 22 por
cento. A peor parte foi para
as cidades autónomas de
Ceuta e Melilla, que sufriron
unha baixadas dun 19 por
cento nas matriculacións.

TOP-10 Marcas

Peugeot amplía diferenzas
■ EMILIO BLANCO | Texto

Peugeot foi a marca que
máis coches vendeu en abril
en Galicia. Deste xeito, consolida o seu liderado anual
no mercado galego. A marca de PSA comercializou 294
vehículos o mes pasado. A

medalla de prata do TOP-10
galego de abril correspondeu a Renault, que logrou
matricular 234. A terceira
posición foi para Seat, con
212 coches novos vendidos.
Xa
fóra
dos
postos de privilexio quedaron Volkswagen, con 196

automóbiles matriculados,
e Toyota, con 191. A pouca
distancia situáronse Ford,
con 187; e Kia, con 180. As
últimas posicións do TOP10 o mes pasado foron para
Citroën, con 174 coches matriculados; Opel, con 166; e
Audi, con 161.

TOP-10 GALICIA ABRIL
Marca / Matriculacións
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PEUGEOT
RENAULT
SEAT
VOLKSWAGEN
TOYOTA
FORD
KIA
CITRÖEN
OPEL
AUDI

297
234
212
196
191
187
180
174
166
161
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Curso de J. y R. Otero Caritón
J. y R. Otero
Caritón
organizou
unha tarde de formación para os seus clientes, da man
de ZF Sachs en relación ás novidades técnicas para a reparación
dos embragues "bimasa" ou de
"dobre volante", elementos cada
vez máis presentes nos vehículos.
Nuns meses darase unha introdución técnica para a reparación de caixas automáticas. Por
interés dos asistentes, tamén se
comentaron detalles técnicos

sobre estes elementos e a importancia doutros do vehículo
que poden confundir a diagnose dunha avaría nun embrague
deste tipo. Un curso no que se
trataron trucos e especificacións
propios para a reparación destes
compoñentes, unha mellor comprensión das posibles incidencias
á hora de enfrontarse a estas actuacións e afondar na confianza
para realizar as reparacións con
éxito por parte dos reparadores
multimarca.

Compostela Motor trae a copa á nosa cidade
Baixo o concepto
"Esta Copa xogámola
todos", Seat está realizando un percorrido co trofeo da
Copa por todo o territorio nacional. Unha das paradas será o concesionario Compostela Motor,
con motivo da Final que terá lugar
o 27 de maio no Estadio Vicente
Calderón. Compostela Motor exporá a Copa o día 20 dende as 10

ata as 20h para que toda a xente que queira poida achegarse
a vela e fotografarse xunto a ela
para ter un recordo inesquecible. Ademais de fotografarse coa
Copa, todo o que asista e o desexe poderá rexistrarse e participar nunha promoción, na que se
sorteará unha entrada dobre para
asistir á Final e o balón oficial Seat
da Final.

Gama Fiat Tipo
Fiat presentou a familia do
Tipo, no Mirador de San Pedro (A
Coruña), á prensa galega especializada no motor. Fernando Martínez,
xefe de vendas de Breacar, e Eulogio
Carbajal, delegado comercial de

Fiat Group, foron os encargados da
presentación.
A gama consta de 3 carrozarías: sedán, 5 portas e familiar. Hai tres tipos de
motorización: de gasolina (95 a 120cv),
diésel (95 a 120cv) e unha de GLP.
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“Open de BTT XCO en Maceda”
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

O pasado día sete de maio celebrouse en Maceda a última proba do Open de España de BTT XCO.
Como soe ser habitual en Maceda todo o pobo axudou no
que puido para que a proba fose todo un éxito. Así se demostrou
coa gran cantidade de público que houbo en todo o percorrido.
No tocante a parte deportiva os ciclistas de Maceda fixeron un
papel para remarcar, logrando catro podios e conseguindo a segunda praza no Open por equipos.
Na categoría elite masculina o gañador foi o macedano Pablo
Rodríguez do equipo MMR Factory Racing Team. Pablo logrou ser
profeta na súa terra, ademais da vitoria nesta proba tamén logrou
gañar o Open de España.
Na categoría júnior masculina outro macedano, Ivan Feijoó
tamén logrou impoñerse pero non puido gañar o Open, e tívose
que conformar coa segunda praza.
Na categoría cadete Carlos Canal, tamén de Maceda, gañou
con moita solvencia a súa carreira e se impuxo no Open.
As mulleres de Maceda tamén subiron ao podio da man da
cadete Noela Saa, que conseguiu a segunda praza nesta proba e
a terceira no Open.
Outro galego que estivo no podio foi o xuvenil Adrián Barros
do Club Ciclista Coruxo. A pesar de saír moi atrás, por non haber

Polini Evolution para Yamaha BW´S
Polini presenta o novo sistema de escape Evolution
específico para Yamaha BW´S desenvolvido polo departamento de competición de Polini. As características están pensadas para obter as máximas prestacións do grupo
térmico Polini 158,30cc, mellorando a aceleración e a velocidade
punta. O silenciador de aluminio anodizado negro distínguese
polo terminal en fibra de carbono. Non está homologado para o
seu uso en estrada. O prezo é de 480 euros.

disputado ningunha das anteriores probas do Open, logrou remontar e acadou a terceira praza.
De Maceda levo un sabor de boca moi agradable xa que comprobei que o BTT non é un deporte individual, senón que é de
amigos e compañeiros. Antes da carreira todos os corredores do
equipo quentan xuntos e divírtense charlando cos seus compañeiros. Durante a competición os corredores que non compiten,
nesa carreira, animan os seus compañeiros con todas as súas forzas. Despois de correr toca repoñer forzas todos xuntos, comendo
un bocadillo. Un deporte que a priori parece individual tórnase en
confraternidade visto dende dentro.

Novo Xciting 400
O novo Xciting 400 empezouse a comercializar este mes
no noso país a un prezo de 5.999 euros (inclúe un ano de seguro con cobertura de roubo).
Este novo vehículo de Kymco
mantén intacta a potencia (36cv a 7.500
r.p.m.) e o par motor (37,7 Nm a
6.000 r.p.m.) respecto da
versión anterior e cumpre coa esixente normativa Euro 4.

Concepto AirFree

APP Dr. Security

Bridgestone
anunciou que
desenvolveu un
pneumático para bicicletas de última xeración aplicando o concepto AirFree,
tecnoloxía que permite
deseñar pneumáticos que non requiren ser inchados con
aire. A compañía promoverá a realización de estudos de viabilidade para lanzar este pneumático ao mercado en 2019.
AirFree é unha tecnoloxía que suprime a necesidade de
inchar os pneumáticos con aire utilizando unha estrutura
única de radios que se estenden ao longo dos lados interiores dos pneumáticos. Ademais, as resinas que se utilizan
nos radios e no caucho axudan a facer un uso máis eficiente dos recursos.

NZI marca a diferenza
ofrecendo a todos aqueles
que merquen un dos seus
cascos, a APP Dr. Security, durante 6
meses. "Arrinca? coa mellor protección! Nunha man o teu casco NZI e
na outra o servizo Dr. Security (DrS), a
única app de urxencias pensada para
alertar de calquera accidente ata sen
necesidade de tocar o smartphone".
Na caixa de cada casco de NZI, hai un folleto que explica as vantaxes desta aplicación. A partir de que o usuario se dea de alta neste servizo, co código que aparece nel, dispoñerá de seis meses da
compañía do mellor servizo de asistencia persoal.
Combina 6 métodos distintos de envío de alarma, con xeolocalización e asistencia de urxencias 24h durante todos os días do ano.
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e-tron Sportback: o cupé futurista de Audi

Todocamiño 100% eléctrico con 500 quilómetros
de autonomía, grazas a un motor eléctrico no eixe
dianteiro e dous na parte traseira, e cunha potencia máxima de 503cv que lle permite chegar aos 100km/h
en 4,5 segundos. Vén de presentarse no Salón de Shanghai
e iniciará a produción en 2019 coa promesa de ser “o coche
máis bonito que fixemos ata agora” segundo avanza a casa
alemá. Cun deseño dinámico e un habitáculo futurista, as luces LED Matrix, controladas dixitalmente, na parte dianteira
e traseira ofrecen un rendemento excelente e destacan na
renovada grella do modelo xunto aos catros aros da marca.

Novo Volvo XC60
Fabricado
en
Torslanda (Suecia),
substitúe ao modelo orixinal logo de nove anos
do seu lanzamento nos que
se converteu nun supervendas europeo dentro dos
SUV premium de tamaño e
medio, segundo informa a
casa. Cuarto modelo baseado na arquitectura SPA desenvolvida internamente por
Volvo, promete alta seguridade, tecnoloxías novas e
un revolucionario sistema

City Safety que inclúe axuda á dirección, atenuación
de colisións con coches do
carril contrario e sistema de
información de puntos cegos. Amais o PilotAssit ten
condución semiautónoma
en estradas ben sinalizadas ata 130km/h. Equipa un
motor híbrido enchufable de
gasolina T8 Twin Engine con
407cv que acelera de 0 a 100
en 5,3 segundos. Os prezos
parten dos 51.190 euros.

Toyota RAV4 versión híbrida Feel! Edition
O todocamiño xaponés loce nunha
versión mellorada
en imaxe e equipamento, que está dispoñible en
versión de tracción dianteira ou total cun prezo
de partida de 34.050 euros ou 300 euros mensuais con Pay per Drive, o
programa de pago por uso
de Toyota España. Ofrece
tres opcións de propulsores: a gasolina RAV4 150,
a diésel RAV4 150D e a

híbrida e catro de acabados: Business, Advance,
Feel! e Executive. Conta
cun deseño distintivo das
versións Feel Pack Full
Collor con pinas bitono
de 18 polgadas, interior do
teito negro, parachoques,
molduras laterais e pasos
de roda na mesma cor da
carrozaría e protector inferior en prata ou negro.
Amais incorpora novas barras de teito lonxitudinais
e tapizaría de coiro.

BREVES
❱❱
Mazda presentou o
MX-5 RF Ignition (160cv por 35.990
euros), a versión que "engade un toque adicional de deportividade e exclusividade a icona da marca", que
conta con suspensión deportiva Bilstein, teito en ton Piano Black e acceso intelixente sen chave, entre outras
cousas.
❱❱
Volkswagen renovou o
pasado mes de abril a comercialización de vehículos con tecnoloxía diésel en USA, despois de que a compañía paralizase a venda deste tipo de
modelos tralo caso do software que
alteraba as emisións de óxidos de ni-

tróxeno (NOx) dalgúns dos seus modelos diésel.
❱❱
O presidente de PSA,
Carlos Tavares, comunicou a Mariano Rajoy a intención da compañía de
"perennizar" o dispositivo industrial
da corporación na Península Ibérica.
PSA converterase no primeiro fabricante de automóbiles no noso país,
unha vez que se conclúa a compra de
Opel.
❱❱
Porsche Dixital abriu
oficina en Santa Clara, en Silicon Valley, co obxectivo de situarse no ecosistema de innovación tecnolóxica

máis punteiro do mundo e avanzar
na procura de solucións de dixitalización, o que inclúe o posible investimento en startups.
❱❱
SYM iniciou a comercialización (2.599 euros) do Jet 14 125i,
un scooter de 125cc de catro tempos
que desenvolve unha potencia de 11
cabalos. Entre as características deste
modelo destacan o chan plano, o dobre faro multiconvex, que integra tecnoloxía LED nas luces de posición, e
un gancho portabolsas xiratorio.
❱❱
Citroën lanzará durante xuño no noso mercado o vehícu-

lo eléctrico E-Berlingo Multispace.
A compañía do dobre chevron indicou que está orientado a persoas que
buscan combinar a polivalencia do
Berlingo co seu lecer e a súa actividade profesional e coas características
dunha motorización 100% eléctrica.
❱❱
A startup española de
transporte alternativo RayvoltBike
escolleu a celebración do Automobile Barcelona para o lanzamento mundial da marca, logo de realizar unha
pre-produción de oitocentas bicicletas eléctricas no seu primeiro ano. A
Rayvolt Cruze ten un prezo que oscila
entre os 2.599 e os 3.499 euros.

Talleres
Talleres
BASTON
MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23
Tfnos: 981 570 182/981 585 627
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

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

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Sprint

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

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

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

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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Seat Ibiza: quinta xeración

Máis compacto por fóra e máis amplo por dentro,
estará dispoñible a partir de xuño desde 14.060
euros con tres motores, todos gasolina; o primeiro que chegará será o 1.0 TSI tres cilindros de 75, 95
e 115cv e máis adiante Seat lanzará o 150cv e unha versión de gas natural comprimido, primicia neste segmento.
Ofrece catro niveis de equipamento: o básico Reference;
o Style con control de velocidade de cruceiro e detector
de fatiga; o Xcellence con climatizador bizonal e sensores de aparcamento, acceso e arrinque sen chave e o FR
que engade freos de disco, suspensión deportiva e pinas
de 17 polgadas. Na web da compañía pode deseñarse á
carta o Ibiza desexado nun configurador pensado para
a escolla dos acabados interiores, cadro de mandos, tapizaría, cores da carrozaría e outros detalles.

Mahindra presenta a
súa gama europea

A compañía india desvelou en
España as súas novidades para os
dous próximos anos. O novo compacto KUV100 crea un segmento de utilitarios, admite ata seis pasaxeiros e está
chamado a representar o inicio de novos
negocios para a compañía. O Mahindra
GOA Pick-Up é o modelo de maior éxito nos
vehículos comerciais da marca mentres o
buque insignia da casa, o XUV500 debuta
nunha versión inédita W10, bicolor e sete
prazas,que xa pode solicitarse nos concesionarios. O prototipo presentado en primicia a nivel europeo: o XUV Aero Concept é
un crossover cupé con silueta aerodinámica
e impoñente presenza, deseñado internamente pola casa e realizado por Pininfarina.

BREVES

SSangyong Korando renovado

❱❱
Segundo datos do estudo 'O concesionario cara á dixitalización', elaborado por Everis e a
Federación de Asociacións de Concesionarios da Automoción (Faconauto), o 84% de clientes entrevistados indica que prefiren recibir
información en formato dixital por
enriba do papel e o 66% considera
vital que os asesores se sirvan de ferramentas tecnolóxicas.
❱❱
A compañía de renting
e xestión de frotas ALD Automotive afirmou que os novos dispositivos tecnolóxicos incorporados nos
vehículos garanten un incremento
da seguridade nos condutores, ademais de garantir maior comodidade
nas viaxes.

Quinta xeración producida polo mas
antigo fabricante de coches
surcoreano dende o lanzamento da primeira en 1974.
A actualización do SUV prodúcese no
deseño interior e exterior pero mantendo unha habitabilidade que é líder no seu segmento. Está á venda
desde 19.150 euros e viste un potente motor de 178cv con cinco anos de
garantía ou 100.000 quilómetros. As
versións de acceso ofrecen un equipamento completo e hai tres acabados posibles: Line, Premium e
Limited que poden combinarse con
caixas de cambio manual ou automática e tracción 4x2 ou 4x4.

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

O Seat Ateca completa a súa gama de acabados
co lanzamento do FR, que outorga ao modelo un
carácter moito máis deportivo en canto a deseño
e comportamento dinámico. Entre outros elementos de serie, destacan o control de cruceiro adaptativo ACC con protección de peóns, detector de ángulo morto con alerta de
tráfico posterior, cámara de visión 360º, asistente de aparcamento automático, portón do maleteiro de apertura automática, faros Full LED, ou o sistema Full Link con navegador
na súa pantalla a cor de 8”. Entre os elementos opcionais,
destacan por exemplo o Control de Chasis Adaptativo, ou o
Conectivity Box para cargar o smartphone sen cables.
Motores. A versión FR inclúe propulsores de gasolina e diésel, con potencias que van desde os 150 aos 190cv combinados con transmisións manuais e automáticas DSG. Ademais,

estará dispoñible a tracción total 4Drive, versións ás que se
lle pode sumar de forma opcional o novo Control de Chasis
Adaptativo.

Un millón de Porsche 911
É o arquetipo de coche deportivo para conducir a diario e
unha icona do deseño, inconfundible tanto polo seu aspecto como
polo seu corazón Porsche: o 911. Este
mes produciuse (en Zuffenhausen) a
unidade un millón, un Carrera S coa cor
especial Irish Green, que leva numerosos elementos exclusivos seguindo o
patrón orixinal do 911 de 1963. Este
deportivo de dúas portas continúa sendo o modelo máis importante da gama
dende o punto de vista estratéxico.

Wolfgang Porsche, presidente do consello de supervisión de Porsche AG,
formou parte do desenvolvemento
do 911 dende o primeiro día: “Hai 54
anos tiven a oportunidade de realizar
as miñas primeiras viaxes pola estrada
alpina co meu pai. O sentimento de
ir nun 911 é agora igual de pracenteiro que entón. A razón é que o 911
garantiu que os valores esenciais da
nosa marca sexan hoxe tan visionarios como o foron co primeiro Porsche
356/1 de 1948”.

Elige entre acertar o acertar.

Honda HR-V 1.5 i-VTEC Elegance 23.200 €

Honda CR-V 1.6 i-DTEC Elegance Plus 24.500 €

› Sensores de luces, lluvia y parking
› Climatizador automático dual
› Control de crucero
› Sistemas de seguridad avanzados
› ...

› Llantas de aleación 17" oscurecidas
› Sensores de luces, lluvia y parking
› Climatizador automático dual
› Cristales de privacidad
› ...

Gama SUV Honda, ahora con unas condiciones excepcionales.
PVP recomendado para CR-V 1.6 i-DTEC Elegance Plus y HR-V 1.5 i-VTEC Elegance, incl. IVA, transporte, imp. de matriculación, aportación del Concesionario, marca y sobretasación por vehículo usado (CR-V). Oferta sujeta a financiación de un importe mínimo
de 8.000 € (HR-V) o 10.000 € (CR-V) a un plazo mínimo de 24 meses a través de Honda Bank GmbH S.E. Sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite de km, según
condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo mixto (l/100 km): CR-V: 4,4. HR-V: 5,6. Emisiones CO2 (g/km): CR-V: 115. HR-V: 130. Modelo visualizado HR-V Executive.

Galcar. Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. LA CORUÑA. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ctra. de La Gándara, 294. Tel. 981 38 99 70*. NARÓN-FERROL. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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A cuarta xeración do Suzuki Swift
O utilitario xaponés renóvase por completo cunha estética actualizada, máis deportiva, un interior
crecido pola maior distancia entre eixes e tecnoloxías máis avanzadas en equipamento e seguridade. A
gama mecánica componse de dous motores gasolina: o
1.2 Dualjet 90 cabalos, que mellora un cinco por cento
o consumo, e o 1.0 Boosterjet Turbo de 111cv que pode

combinarse co sistema SHVS que emprega un xerador encargado de captar enerxía eléctrica mediante unha freada rexenerativa que, posteriormente, se emprega tanto
ao arrancar como ao acelerar co fin de reducir o consumo
de combustible. Xa está dispoñible nos concesionarios do
noso país.

Civic Type R e Civic Sedan 2017
Son as principais novidades de Honda
para este ano. O Civic Type R vén de bater
marcas no trazado de Nurburgring converténdose no automóbil de dúas rodas motrices
que máis rápido rodou neste circuíto. Dispón de tres
modos de condución: Sport, +R e Confort, con novo
chasis, plataforma con maior distancia entre eixes e
un deseño actualizado que o converten nun deportivo compacto atractivo. O Civic Sedan completa a
gama do modelo cunha plataforma máis grande,
que medra o habitáculo e permite un maleteiro de
516 litros. Estrea motores de gasolina Turbo VTEC
de 1,5 de inxección directa de combustible e que
se comercializará a partir de fin de ano.

Peugeot 308 actualizado
O modelo de máis
éxito da casa francesa loce un deseño renovado que gaña en
forza coa nova calandra
vertical, o capó de liñas
tensas e firma luminosa

con leds en todos os acabados, que son seis. Incorpora
todos os sistemas de axuda
á condución presentes no
novo SUV 3008, ata oito
de última xeración e unha
pantalla táctil asociada a

un navegador 3D conectado que optimiza a velocidade de acceso ás distintas
funcións. Como novidade,
a caixa de cambios automática de 8 velocidades
asociada ao motor diésel

BlueHDi 180 S&S e ao novo
diésel de 130cv e catro cilindros. Os propulsores
eficientes adiántanse á
entrada en vigor da norma
Euro 6c con novo sistemas
anticontaminación.

Novas >> Sprint Motor 13
Space Tourer, filosofía polivalente
O
Citroën
SpaceTourer é un aliado para calquera uso
diario. Este vehículo fai honor
á súa definición de polivalente cunha modularidade récord
que o converten nun obxecto
camaleónico, capaz de adaptarse ás necesidades de uso,
por moi diversas que sexan.
Cunha ampla gama de lonxitudes dispoñibles, que arrincan nos compactos 4,60 m
da talla XS e chega ata os 5,30
m da XL. O lema “Be Different,
Feel Good” faise realidade
con este modelo que rompe
moldes. Coas súas diferentes

lonxitudes e as súas posibilidades de deseño interior, aporta
unha nova resposta para o lecer o para uso profesional. Ten
4 versións: Business, Business
Lounge, Feel e Shine. Ofrece ata
9 prazas e no maleteiro, cunha
capacidade que pode chegar
ata os 2.932 litros (en configuración de 5 prazas), caben todo
tipo de vultos e moitas ganas
de vivir“a fume de carozo”.
Equipado con motores diésel BlueHDi, con potencias
que van dende os 95 ata os
180 cabalos. Hai un Citroën
SpaceTourer dende 18.785
euros.

A sostenibilidade na estratexia
corporativa de Volvo
Volvo está actualizando o seu modelo de
negocio para adaptarse a un mundo en constante cambio e,o resto da industria,
na súa opinión, debería seguir a
mesma estratexia. Esta é a mensaxe que Håkan Samuelsson,
director executivo de Volvo,
transmitiu na reunión da Rede
Nórdica do Pacto Mundial da
ONU en Gotemburgo. No seu
discurso, Samuelsson recordou
aos delegados que as expectativas e demandas dos clientes están cambiando e que a
industria ten que adaptarse a
este cambio. Na súa opinión,

Car Service

a sostenibilidade deixou de
ser un mero trámite burocrático para converterse nun factor esencial e nunha excelente
oportunidade de negocio para
aquelas empresas que fagan as
cousas ben.
“Os nosos clientes queren vehículos máis seguros, sostibles
e cómodos”, dixo Samuelsson.
“Temos a posibilidade de satisfacer esta demanda. Estou
seguro de que a nosa vindeira xeración de vehículos
totalmente autónomos, electrificados e conectados, contribuirá a que as cidades do futuro
sexan máis limpas e seguras”.
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Luces e sombras para os concesionarios
Aplicando termos meteorolóxicos,
os concesionarios están nunha situación intermedia entre as altas e
as baixas presións. As altas presións
virían da man dun aumento paulatino
da rendibilidade. Os datos da patronal Ganvam sinalan que en 2016 os
concesionarios obtiveron un beneficio sobre facturación dun 1,88 por
cento, o mellor dato desde o inicio da
crise. É dicir, o segmento da distribución gañou, grazas ao incremento das
vendas, 577 millóns de euros respecto aos máis de 30.000 millóns facturados. O proceso veu acompañado
dunha importante creación de novos
postos de traballo que agora eleva
a cifra total a uns 154.000 empregados no conxunto de concesionarios
españois. O segmento comercial da
automoción non é o que poderiamos
considerar un negocio superlucrativo pero con marxes igual ou superiores ao dous por cento a cousa ponse
interesante.

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

Que a rendibilidade avance ao ritmo
actual deixa bastante atrás os fatídicos
anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, onde
o sector da distribución padeceu importantes perdas que obrigaron a facer axustes traumáticos. O mérito das
ganancias de 2016 é que son as máis
importantes desde o inicio da crise e

con medio exercicio sen as axudas do
Plan PIVE, que constituíu un elemento dinamizador das vendas. Pero ollo
ao piollo. Hai risco de que este ano os
concesionarios sufran unha parada? É
cedo para corroboralo pero máis vale
poñer a venda antes de ter a ferida.
As duras esixencias das marcas provocan que os concesionarios estean
facendo auténticas piruetas comerciais para cobrar os bonus mensuais
ou trimestrais. Piruetas que se chaman
automatriculacións. Os concesionarios galegos acumulan a estas alturas do ano un stock de 3.000 coches,
máis ou menos o equivalente a todo
un mes de vendas. Hai tanta desesperación nalgúns establecementos que
non somos poucos os que nos últimos
días recibimos mensaxes ou chamadas
con ofertas, que inclúen descontos de
ata un 35 por cento en automóbiles de
marcas premium. De momento gañan
as altas presións, pero as baixas empezan a asomar con perigo.

Ferrari 812 Superfast, un cupé bipraza de 800cv
O último do cavallino chega para conmemorar as sete
décadas de vida da marca.
É algo así como un agasallo
de aniversario que Ferrari faise a se mesma e que, sen dúbida, deixa coa boca aberta a
calquera tifosi da marca italiana. Entre outras cousas porque é un deportivo puro, sen
turbo nin hibridación na súa
mecánica.
O que hai baixo o capó do
Ferrari 812 Superfast é un

motor V12 atmosférico situado en posición dianteira, que
entrega 800 cabalos e 718
Nm. É o motor de aspiración
máis grande que hai na gama
desta marca, con 6,5 litros de
cilindrada, e deriva a forza
ás rodas traseiras mediante
unha transmisión automática de dobre embrague e sete
velocidades. As súas cifras
concretas de prestacións non
se coñecen, pero tanto o 0 a
100 como a velocidade punta

deberían estar por baixo dos
3,1 segundos e por riba dos
340 km/h, xa que estes son
os rexistros do seu antecesor, o F12, que ten 40 cabalos menos.
O 812 Superfast mide 4,66
metros de longo e apenas
1,28 metros de altura e, entre
as súas características figura a pintura exclusiva 'Rosso
Setenta Anni'. ademais conta
cos últimos avances en materia de chasis e dinámica, como

son o eixe traseiro direccional
ou a electrónica enfocada a
manter a estabilidade sempre en orde.
A pregunta que falta é canto custa este superdeportivo que será un futuro clásico
de colección? 345.000 euros, para empezar. Ferrari
xa anunciou que o coche
está levantando unha grande expectación e xa acumula un número interesante de
pedidos.

ANTES DE ELEGIR UNO,
CUENTA HASTA TRES.

gama fiat tipo desde 10.600¢
con 4 años de garantía
UN MINUTO SERÁ SUFICIENTE PARA ENTENDER POR QUÉ ESTA FAMILIA TIENE EL COCHE
PERFECTO PARA TI. ELIGE LA VERSIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES:
TIPO SEDÁN 4 PUERTAS, TIPO 5 PUERTAS O TIPO STATION WAGON.
FIAT TIPO. NO NECESITAS MUCHO PARA TENERLO TODO.
Emisiones de CO2 gama Fiat Tipo de 89 a 146 g/km. Consumo mixto: de 3,4 a 8,4 l/100km.
PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo Sedán Easy 1.4 16v 70kW (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 FCA Capital España E.F.C., S.A.U., 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 31/05/2017. Las versiones visionadas corresponden
con los vehículos: Nuevo Fiat Tipo Sedán Lounge 1.4 16v 70kW (95CV) con opcionales (PVP recomendado: 15.750€), Nuevo
Fiat Tipo 5 puertas Lounge 1.4 16v 70kW (95 CV) con opcionales (PVP recomendado: 16.950€)
y Nuevo Fiat Tipo SW Lounge 1.4 16v 70kW (95 CV) con opcionales (PVP recomendado: 17.950€).

BREACAR

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

16

Sprint Motor >>

Honda Civic 1.5 VTEC Turbo
Divertido e rotundo

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

O fabricante xaponés
Honda dá un salto importante co novo Civic, tanto por
unhas maiores dimensións,
en todos os parámetros,
como por unhas liñas rompedoras co seu antecesor.

Nós cremos que a marca
acertou coas novas liñas do
Civic. O seu deseño conquistará máis seareiros segundo
se vaia vendo polas nosas
rúas. O primeiro que observamos nada máis velo no
concesionario oficial Honda
en Santiago de Compostela,
Galcar, foi un aire deportivo en xeral marcado por un

frontal máis agresivo e pola
dobre saída dos gases de escape na súa traseira.
As súas medidas marcan unha gran diferenza co
seu predecesor. Con 4,518
metros de longo, 1,8 metros de ancho e 1,43 metros de altura, o novo Civic
é o cinco portas máis grande da súa historia. Gaña 13,6

centímetros en lonxitude, 3
cm en distancia entre eixes
(2,7 metros) e é 2 centímetros máis baixo, rebaixando
así o seu centro de gravidade
en 3,4 cm e mellorando tamén o repartición de pesos,
que agora é do 61 por cento
diante e un 39 por cento detrás. Sen ningunha dúbida é
un bo punto de partida.

>> Sprint Motor

Compre destacar que a
gama conta con sete cores
de carrozaría (vermello sólido Rallye Red, prata Lunar
Silver, prata Polished Metal
e azul Brilliant Blue metalizados, branco White Orchid,
negro Crystal Black e gris
Sonic Grey perlados) e varias opcións de lamias, de 16
polgadas no acabado básico, de 17 polgadas no resto

ou ben de 18 polgadas, xa
como parte do catálogo de
opcións.

Acompáñenos ao interior!
Nada máis abrirmos as
portas, se miramos con
atención o seu interior, dámonos de conta de que as
prazas traseiras son máis
amplas, comparadas co seu

antecesor, algo demandado
pola clientela da marca nipona. Tamén observamos que
os "Magic Seats", os asentos traseiros desmontables,
únicos na clase compacta, xa
non están no Civic.
Pero entremos e sentémonos no posto do piloto.
O que notamos rapidamente é que imos sentados nun
auténtico deportivo, ou sexa
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baixos. O condutor vai agora
3,5 cm máis preto do asfalto, xa que o depósito, antes
baixo os asentos dianteiros, sitúase agora por diante do eixe posterior, como
na maioría dos modelos da
competencia.
Os asentos dianteiros
amósanse bastante cómodos e pronto atopamos a
postura ideal grazas a unha

18
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O condutor
vai agora 3,5 cm
máis preto do
asfalto
dirección axustable en profundidade e altura. As prazas
traseiras tamén son amplas,
sobre todo en canto a espazo para as pernas, algo que
sempre é de agradecer. O
espazo para a cabeza é correcto para unha persoa de
estatura media, pero nótase

A
RRIN
CAMOS !

a caída do teito cara á zaga,
sen chegar a incordiar.
No interior a evolución do
deseño tamén é importante, cun cadro de instrumentos dixital e unha pantalla
de sete polgadas flotante
pero ben integrada (de serie en toda a gama, salvo
no acabado máis básico do
1.0 VTEC Turbo. O sistema
My Honda permite acceder
a través dunha aplicación a
detalles do vehículo, información de revisións, datos
GPS, asistencia en estrada
e moitos outros. Ademais,

En canto comezamos a marcha, descubrimos unha dirección
directa e precisa, que resulta agradable enseguida polo doado que
nos pon as cousas. É unha dirección de cremalleira e dobre piñón,
con desmultiplicación variable, e
parécenos das mellores do segmento tanto por tacto como pola
súa resposta. A isto súmase un
eixe traseiro que non se move do sitio, un cambio manual de tacto preciso e percorridos curtos, e un nivel de adherencia sorprendente, e o resultado é diversión ao volante cando veñen curvas. A estabilidade é unha das
súas virtudes.
Se ao cómodo do habitáculo e da suspensión, que non deixa de ser rotunda, sumamos un traballo de insonorización moi logrado (mediante materiais illantes de calidade), temos un vehículo que resulta perfecto para
viaxes en estrada. A suspensión adaptativa (só se equipa nalgúns acabados)
é a que ofrece o mellor equilibrio, xa que permite elixir entre unha dureza
máis marcada ou unha maior suavidade de marcha, aínda que á de serie
non se lle poden poñer pegas nin polo comportamento á hora de conducir
de forma animada nin pola comodidade que ofrece. Está moi ben resolta.
Con estas características, realmente atopámonos a gusto. O propulsor máis
potente, 1.5 VTEC Turbo de 182 cabalos, está á altura do que agardamos

o conxunto de asistentes de
condución, chamado Honda
Sensing, é de serie en toda a
gama. Inclúe sistemas como
o control de cruceiro adaptativo, freada de urxencia en
cidade, avisador de colisión
frontal, sistema de mantemento de carril, avisador de
cambio involuntario de carril
ou recoñecemento de sinais
de tráfico.
O novo Civic incorpora un
volante multifunción e unha
nova consola que, aínda que
voluminosa, conta con poucos mandos e dous ocos

portaobxectos. Ademais, no
túnel central hai unha gran
guanteira con dous portabebidas e un repousabrazos. A
parte baixa da consola central pareceunos algo incómoda para acceder a ela. En
xeral, tanto o aspecto como
o tacto dos materiais son
agradables.

A dirección
do novo Civic é
directa e precisa

dun motor con ese nivel de potencia. Ao volante móstrase enérxico e acelera con bastante brío.
En concreto, o motor da nosa unidade proba (con cambio manual de 6
velocidades) tiña 182cv a 5.500 rpm e 240 Nm entre 1.900 e 5.000 voltas
(limitado a 220 Nm co cambio automático). Este bloque de 1.498 centímetros cúbicos é polo momento a opción máis potente; tamén se ofrece con
cambio automático CVT. Segundo datos do fabricante, en función da versión acelera de 0 a 100 km/h en entre 8,2 e 8,5 segundos, cunha velocidade
máxima de 220 km/h no manual e de 200 km/h no CVT. O consumo móvese
entre 5,8 e 6,1 litros.
Nunha condución viva o 1.5 VTEC é divertido, pero non por velocidade
pura, senón porque simplemente é un propulsor moi aproveitable e agradable de utilizar. O limitador de revolucións por minuto está en 6.500 voltas.
Como apuntamos anteriormente, o novo Honda Civic e o seu novo chasis
conseguen que o vehículo destaque pola súa comodidade e calidade de rodadura sobre practicamente calquera tipo de superficie. A suspensión filtra
calquera irregularidade con eficacia e nótase a maior rixidez do conxunto
en zona de curvas, onde, apoiado por unha nova dirección de dureza variable, derivada directamente do superdeportivo Honda NSX, consegue salvar
a papeleta con nota. Non é un coche para ir de “treito pechado” xa que a
suspensión está máis enfocada ao confort e ao refinamento, pero convence. O cambio manual é, como xa agardabamos, unha marabilla tanto por
tacto como por percorridos; moi bo. Neste apartado a marca segue dando
leccións a máis dun fabricante europeo.

>> Sprint Motor

•
•
•
•
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Conta cun cadro de instrumentos dixital e unha pantalla de 7” flotante ben integrada

SPORT

SPORT PLUS

PRESTIGE

Kit aerodinámico
Honda Connect Navi

Teito solar practicable
Avisador de ángulo morto con sistema de
Alerta de Tráfico
Entrada e arrinque sen chave

Interior de pel
Sen dobre escape central

Lamias de 17"
Bluetooth
Asentos dianteiros calefactables
Cámara de visión traseira función PK
Pregado remoto de retrovisores
Climatizador automático dual
Dobre escape central
Vidros de privacidade
Luces dianteiras LED
Tapizaría de tea

Conclusións
Antes de finalizar este
texto, hai que comentar que o Sistema Honda
Sensing converte o novo
Honda Civic cinco portas
nun dos compactos máis
seguros da actualidade. A
marca bautizou a súa tecnoloxía de seguridade como
Sensing, e é o resultado do

Audio premium con 11 altofalantes
Carga sen fíos de teléfono móbil
Suspensión adaptativa
Axuste lumbar do asento do pasaxeiro

desenvolvemento de sistemas de intelixencia derivados do procesamento da
información que obtén este
novo modelo a partir do seu
sistema de radar, cámaras e
dun conxunto de sensores
que realizan unha lectura
permanente das situacións
de condución e das condicións do tráfico. Con este
equipamento, o fabricante

Sen kit deportivo
aerodinámico
Asentos calefactables
Grella e tiradores cromados

xaponés quere remarcar, unha vez máis, a súa

O cambio
manual ten un tacto
claro e percorridos
curtos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Motor: 1.5 VTEC
Cilindrada (cc): 1.498
Válvulas por cilindro: 4
Estrutura: 4 cilindros en liña
Potencia Máxima en CV: 182
Par motor en Nm CEE /
rpm: 240 / 1.900-5.000
Tracción: Dianteira
Caixa de velocidades: manual
Número de velocidades: 6
Stop & Start: Si
Peso en orden de marcha
(kg): 1.307 - 1.357
Freos dianteiros / traseiros:
Discos ventilados / discos
Lonxitude total (mm): 4.518
Anchura con retrovisores
(mm): 2.076
Alto (mm): 1.434
Número de plazas: 5
Volume maleteiro (litros) : 420
Combustible: Gasolina
Capacidade do depósito: 46 litros
Prezo gama Honda Civic:
21.140 € (dende)

filosofía de “seguridade
para todos”.
Como colofón podemos
dicir que o novo Honda
Civic é un automóbil cunha
dinámica lixeira e áxil, con
ganas de que lle impriman
ritmo e unha condución
enérxica. Gústanlle as curvas enlazadas, cantas máis
mellor. Impóñense as boas
sensacións sobre o asfalto.
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A profesión de mecánico é das máis vocacionais
■ HUGO S. TORRÓN | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Infografía

O 63%
encontra divertido o
traballo no taller

PROL Service, iniciativa
do Grupo VW para a venda
e distribución de recambios
orixinais das súas marcas ao
taller independente, presentou os resultados dun estudo
realizado entre os mecánicos
españois para coñecer os
seus hábitos e preferencias,
tanto na súa vida profesional
como persoal.
O estudo pon de manifesto que a de mecánico ou
carroceiro é unha das profesións máis vocacionais e
con maior orgullo de pertenenza que existen no mercado laboral. De feito, ante
a pregunta de se non foses

reparadores poden coñecer máis detalles do estudo
como hábitos diarios, preferencias, tempo libre e algúns
aspectos inconfesables, descargándose o estudo.
O estudo atopou 7 tipos de personalidade de
mecánicos:

Nove de cada dez
mecánicos o son
por vocación ou
tradición familiar
mecánico que che gustaría ser, un 43% declara que
lle gustaría seguir sendo
mecánico.
Ao ser preguntados por
como se fixeron mecánicos,
un 32% responde que por

tradición familiar, un 30%
asegura que por vocación e
un 16,2% explica que entrou
a traballar nun taller como
aprendiz. Por outra banda,
o 62,7% atopa que o traballo no taller “ten a súa graza” e un 25,6% opina que é
o mellor traballo do mundo.
PROL Service creou unha
web (soymecanico.es) na
que todos os profesionais
da reparación tamén poden
contestar a un sinxelo test
para saber que tipo de mecánicos son. Así mesmo, os

1.2.3.4.5.6.7.-

27% normaliños.
22% tristóns.
17% venturosos.
15% gozosos.
8% satisfeitos.
6% enigmáticos.
6% fenómenos.

O estudo realizouse a través dunha enquisa de 600
profesionais dun universo de
case 200.000 individuos que
traballan en 46.000 talleres,
e foi deseñado e elaborado
pola compañía especialista en estudos de posvenda
de automoción, The Hub
Automotive.

Riscos dos mozos que conducen o vehículo familiar
A falta de traballo e o alto
prezo dos alugueres e da
vivenda obriga aos mozos a
quedarse na casa dos pais.
Os condutores novos asumen condutas de risco ao
volante do coche dos seus
pais, que moitos toman
“prestado”. Estas condutas inclúen superar os límites de velocidade, utilizar
smartphones mentres conducen e conducir baixo os
efectos do alcol.
Estas son as conclusións
dunha enquisa de Ford que
destaca a necesidade de formación específica para os
condutores en Europa, onde
os accidentes de tráfico son
a principal causa de morte
entre os condutores novos.
O 82% dos entrevistados

afirmou conducir o coche
da familia, un 39% admitiu
superar o límite de velocidade, un 35% asegurou coller
o coche sen preguntar e un
27% utilizar o seu smartphone para realizar chamadas,
enviar mensaxes ou facerse selfies mentres conducía.

Ata un 6% confesa conducir baixo os efectos do alcol.
En Europa, preto da metade dos mozos de entre
18 e 29 anos viven en casa
cos seus pais, cifra que en
España alcanza un 8%. Os
altos niveis de desemprego xuvenil, a subida dos

alugueres (que en España
aumentou nun 15,9% en
2016) e a dificultade para acceder a unha hipoteca son
factores que contribúen a
iso. Os estudantes universitarios adoitan volver a casa
dos seus pais ao concluír os
seus estudos.
No estudio o 74% conta
co seu propio coche, pero
segue conducindo o coche
familiar. Algúns o fan para
aforrar diñeiro ou impresionar aos seus amigos. Para os
pais, supón un importante
desembolso. Algúns estudos cifran en 4.300€ ao ano
o custo de ter a un mozo en
casa. Os custos asociados ao
coche inclúen gastos adicionais de seguro, combustible
e reparacións.
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20 anos de traballo para salvar vidas

Euro NCAP

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ EURONCAP PRESS | Fotos

Máis de 78.000 vidas salvadas, segundo as estimacións, desde a introdución
dos rigorosos ensaios de seguridade no ano 1997, máis
de 630 valoracións de seguridade completadas, máis de
1.800 vehículos sometidos a
probas e máis de 160 millóns
de euros de investimento
para este control. É o balance en catro apuntamentos
que deixa tras de si a traxectoria dos test Euro NCAP,
que comezaron a realizarse
no ano 1997 deixando ao
descuberto as deficiencias
dalgúns dos modelos máis
vendidos. Unha realidade
que obrigou aos fabricantes

a reconsiderar a forma na
que deseñaban os seus coches co fin de evitar accidentes. Así, vinte anos despois,
nove de cada dez coches
vendidos no mercado europeo posúe unha cualificación Euro NCAP e a industria
do automóbil apoia activamente o desenvolvemento de novos requisitos para
conseguir as máis altas valoracións de seguridade.
Porque esta é unha loita de
todas e todos.

Comezos difíciles
O sistema Euro NCAP é a
referencia para avaliar na actualidade a seguridade dos
coches do mercado pero isto

O
organismo europeo
creouse en 1997
para velar pola
seguridade nos
automóbiles
non sempre foi así. Ata o seu
nacemento os fabricantes
soamente debían cumprir
co mínimo legal e os seus
resultados non se facían públicos, polo que a sociedade
se vía abocada a confiar nas
marcas e non podía comparar modelos entre si, máis alá
da estética e dos parámetros
técnicos coñecidos. Os gobernos de Suecia e o Reino
Unido decidiron mudar a situación e uníronse á ICRT e á
Federación Internacional de
Automobilismo para presentar os primeiros ensaios de
choque. Nacía o organismo
europeo que tomaría como
base os ensaios do Comité
Europeo de Vehículos
Experimentais, que desenvolvía aspectos da seguridade viaria dende a década
dos 70. Con todo, non foi un
fillo querido. Daquela, o coche preferido polos británicos era o Rover 100 pero a
finais de ano foi cualificado
como un dos máis inseguros

do mercado. O ditame da entidade acabada de crear era
demoledor: nas probas de
simulación cos bonecos sometidos a todo tipo de impactos a 50km/h, o modelo
dobraba como unha lata de
refrescos polo que a mensaxe de advertencia non se
fixo esperar: existía risco alto
de lesións en todas as partes
do corpo do condutor. E non
lle pasou soamente ao Rover
senón tamén á maioría dos
supervendas da época. Foi o
peor da clase pero seguíanlle o Fiat Punto, Nissan Micra,
Opel Corsa ou Renault Clio
que soamente conseguiron
dúas das catro estrelas posibles daquela. As marcas non
reaccionaron ben, ao contrario do que ocorre na actualidade, xa que conseguir unha
boa nota nestas probas supón un reforzo comercial e
un valor de venda.

Valoración dual
Ao comezo da posta en
funcionamento do Euro
NCAP os estudos centrábanse nos danos que podían sufrir os pasaxeiros dun coche
nun choque frontal e nun
lateral. Había unha terceira proba que consistía nun
atropelo. Na actualidade, o
repertorio de test repártese
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en catro categorías: protección de ocupantes adultos,
infantís, peóns e asistencia
á seguridade e realízanse
ata 18 ensaios. Desde o ano
2016, os ensaios permiten
realizar dúas valoracións de
estrelas a un vehículo: unha
predeterminada ou básica, que indica a seguridade
unicamente cun sistema de
serie nas gamas de modelos dos 28 países membros
da Unión Europea e, se o fabricante o desexa, realízase
unha segunda valoración
“dual”, para o coche equipado cun paquete de seguridade, que pode ofrecerse
de maneira opcional. Esta
última permite aos consumidores ver melloras na seguridade que poden obterse
cun equipamento de evasión de impactos adicional.

Selección dos coches
Euro NCAP selecciona
cada ano os modelos máis
populares, non todos os que
saen á venda. Se xa está no
mercado, compra de forma
anónima nun concesionario
catro unidades de cada coche e contacta co fabricante
para confirmar as especificacións. Tamén selecciona coches en etapas temperás de
produción, polo que pode
visitar fábricas para escoller
vehículos ao azar. En ningún
caso somete a ensaios automóbiles cuxo tipo non estea
completamente aprobado,

que non proveñan de producións en serie ou non poidan
ser vendidos de maneira lexítima. Os impactos que reciben os modelos de proba
(os dummies) poden chegar
a superar os 300.000 euros.
Quedan rexistrados nun ordenador, que valora os danos nunha escala de cor que
vai desde o verde ao vermello. Os adultos representan a
un varón duns 77 quilos, aínda que en lugares como os
Estados Unidos xa se experimenta con manequíns con
sobrepeso e con outros que
representan persoas anciás,
cunha estrutura diferente na
zona do peito.

Novidades e futuro
Ao longo dos anos, o organismo foi prestando
atención aos cambios e novidades introducidas nor
mercado do automóbil. Así
en 2011 publicou os resultados do primeiro eléctrico,
o Mitsubishi i-MiEV, cunha
cualificación de cinco estrelas. Tamén iniciou ensaios sobre o control electrónico de
estabilidade que se fixo obrigatorio no ano 2012. Estas
probas serviron tamén como
motor de avances importantes no ámbito da seguridade. O sistema de freada de
emerxencia autónomo, o
aviso de cambio ou permanencia no carril, os sistemas
anticolisión son tres mecanismos que, dende o ano

2014, deben sacarse adiante para conseguir as cinco
estrelas. A partir do vindeiro ano, iniciarán os estudos
con ciclistas e reforzaranse
os requisitos sobre os avisadores do cinto e os sistemas
de asistencia de cambio de
carril. En 2020 a previsión é
introducir cambios nos ensaios frontais, onde as barreiras serán móbiles e sumarán
probas en cruces e intersección. O mercado, a tecnoloxía, as necesidades e as

78.000
vidas salvadas
e 1.800 coches
sometidos
ás probas de
avaliación
posibilidades van cambiando co paso do tempo e os
test deben reflectir esta realidade. Porque a seguridade
é unha materia de avaliación
continuada.

Cinco estrelas
Unha vez realizada a proba con cada un dos modelos
que representan, de forma
sinxela, escenarios de accidentes reais que poderían
causar lesións ou a morte
en ocupantes de coches ou
usuarios de estradas, ofrécese unha puntuación medida
en estrelas, ata un máximo
de cinco e unha valoración
numérica de ata 40 puntos.
Súmanselle os tres puntos
por avisador de cinto e tres
puntos de control de estabilidade, que son elementos obrigatorios por lei nos
coches que se venden en
Europa. Dende o ano 2011,
se o coche non alcanza un

60% en materia de protección de peóns, non opta á
máxima puntuación. As cinco estrelas pretende axudar
aos clientes, familias e empresas a comparar os modelos con máis facilidade e
identificar as opcións máis
seguras en función das súas
necesidades.

As primeiras e últimas cinco
estrelas
No ano 2001 Renault
Laguna é o primeiro coche
en lograr as cinco estrelas.
As malas linguas dicían que a
casa gala clonara o laboratorio de probas de Euro NCAP
para conseguir a mellor nota
e soamente cando obtiña un
sobresaínte lanzaba os seus
modelos. Esta sería a fórmula empregada para explicar
que acadase as cinco estrelas o Megane (2002), Vel
Satis (2002), Espace (2003)
ou Modus (2004). Pero non
soamente Renault se aplicou en seguridade, todos os
fabricantes endureceron e
perfeccionaron os test con
ensaios en estradas e, dende 2009, comezaron a considerar a seguridade activa
e os nenos e peóns foron
cobrando máis importancia. O primeiro en recibir catro estrelas foi o Volvo S40 e
o exemplo do modelo sueco cambiou a actitude das
marcas que se queixaban da
extrema esixencia do test e
foron esforzándose para mellorar as súas notas. Os últimos estudos realizados por
este organismo independente outorgáronlle cinco
estrelas á nova xeración do
Serie 5 de BMW, situándoa
entre as berlinas más seguras do mercado, cun 91% de
puntuación en protección
de adultos, un 85% de nenos
e un 81% de peóns. No tocante ao 2016, once coches
lograron a máxima puntuación Euro NCAP: Toyota Prius,
Hyundai Ioniq, Volkswagen
Tiguan, Mercedes Benz
E-Class, Audi Q2, Subaru
Levorg, Alfa Romeo Giulia,
Ford Edge, Seat Ateca,
Renault Scenic e Peugeot
3008.

24

Sprint Motor >> Retro-visor

Peugeot 402
Un clásico do luxo automobilístico

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Pasou fugazmente polo
mercado do automóbil pero
deixou unha fonda pegada e a
súa estela segue vixente aínda
hoxe. O Peugeot 402 presentouse aos ollos do público no
Salón de París de 1935 e conseguiu sorprender á maioría.
Chegou para substituír ao 401
e para cumprir o desexo dos
fabricantes europeos de seguir as modas que imperaban

no continente americano, especialmente a coñecida como
Streamline Moderne. O único
que o logrou foi o fabricante
francés con este modelo. Vida
curta pero exitosa a do 402 que
hoxe repasamos dende a comodidade do noso asento e co

Cúmprense
75 anos do final da
súa produción

Retro-Visor ben axustado para
non perder nada!

Inspirado na esencia
americana
Para entender ben o que
significou o lanzamento do
Peugeot 402, debemos situarnos no período histórico concreto. Estamos na década dos
30, co mundo vivindo o período de entreguerras con crise económica e cos Estados
Unidos convertido nunha
grande potencia mundial que
influía tanto na política como
na ideoloxía ou nas correntes
artísticas. No ano 1935, nesa
época dourada, todo o que
proviña dos Estados Unidos era
venerado e digno de ser asumido e copiado. Este é o ano no
que a casa francesa, asentada
en Sochaux, lanzaba ao mercado o 402, cun deseño e estilo
que se facía patente o dominio
da corrente artística Streamline
Moderne (estilo aerodinámico).
Era a tendencia que triunfaba
en todo o mundo, cun apoxeo
especial arredor do 1937, e que
influía nos fabricantes. Todos,
sen excepción, querían traela
aos seus modelos en Europa,
pero o único que conseguiu
facelo foi Peugeot. Daquela, o
402 foi fabricado inspirándose

na esencia tipicamente americana, tomando as liñas mestras
do Art Decó, con horizontais
longas, curvas e elementos
náuticos, con varandas e fiestras de portillo. Unha novidade estética rompedora para
unha sociedade que descoñecía o que a historia lle tiña reservado poucos anos despois:
o estalido da Segunda Guerra
Mundial.

Sinais de identidade
Perfil redondeado, aletas de liñas curvas, carrozaría
moi longa con seis fiestras e
un parabrisas en dúas partes.
A casa francesa introduciu no
402 un elemento innovador
que marcaría o deseño dos futuros modelos de vehículos: a
incrustación dos faros dentro
da calandra, tanto os dianteiros
como os traseiros. Esta peculiaridade conferíalle aos Peugeot
un aspecto moito máis afiado.
Estas formas deron lugar a un
novo movemento artístico no
mundo da automoción denominado “Fuseau Sochaux”, en
alusión ao lugar de fabricación do modelo. Ademais, mo
capó sobresaía un león, o símbolo da marca, que recordaba
a outras firmas de luxo americanas como Jaguar ou Rolls

O 402
Eclipse, foi o
primeiro cabrio da
historia e o primeiro
coche europeo con
cambio automático

Royce, que empregaban símbolos deste tipo, e que dotaba
ao 402 dun halo de distinción
ata entón reservado para os
modelos máis luxosos.

A mecánica
O corazón deste deportivo
de luxo nacido en terras francesas latía cun catro cilindros
de 1991cc e 55cv, que chegarían ata os 2.142 cc e 60cv
na súa evolución ao 402B. As
suspensións eran hidráulicas
e a caixa de cambios supuxo
toda unha revolución tecnolóxica na época xa que, amais da
versión manual de tres velocidades que era a mais común,

Considerado
un mito, polo que
significou e pola
herdanza que
deixou
contaba cunha transmisión automática de tipo electromagnético Cotal de catro relacións,
que facía do modelo o primeiro vehículo en Europa que tiña
caixa de cambios automática.
Contou con dúas lonxitudes
de bastidores e oito carrozarías distintas: unha berlina,
un familiar, un sedán de dúas
portas, un cabriolé, un roadster,
tivo unha versión sen capota o Eclipse, con teito de chapa de
aceiro-, unha versión comercial
e un taxi. Acadou a fama e o
prestixio, din os coñecedores
da historia do automóbil que,
seguramente, dunha forma
inesperada.

402 Eclipse
Un dos modelos máis lembrados. O fabricante francés foi

o primeiro construtor en producir un teito de chapa de
aceiro sen capota e escamoteable no maleteiro posterior dun
automóbil. Este foi outro dos
adiantos tecnolóxicos dos que
presumía o modelo. Para facelo realidade Peugeot ideou un
sistema eléctrico para o abatemento da capota que, nun
primeiro momento, non tivo o
éxito agardado. Segundo parece, os compradores aplicaban
a máxima popular de “máis
vale malo coñecido que bo
por coñecer” e preferían o sistema manual, que consideraban máis fiable e que supuña
un aforro de enerxía. En cambio, co paso de tempo foron
mudando a percepción e os
Cupé cabriolés convertéronse en obxecto de desexo dos
“bon vivant” e os amantes da
deportividade, un gusto que
se mantivo ata os nosos días.
Así, a capota do 402 Eclipse
erixiuse como un dos atractivos engadidos do modelo. A
versión estivo dispoñible en
dúas opcións: a primeira cun
bastidor de 3.15 metros que
permitía transportar a dúas
persoas e a segunda de 3.30
metros con capacidade para
catro ocupantes. No tocante ao interior, o Eclipse presentaba un deseño elegante,
con revestimentos de veludo
e cunha completa instrumentación composta de taquímetro, amperímetro, indicador do

nivel de gasolina, temperatura
da auga e un reloxo.

A versión de carreiras
Tamén acadou unha sona
ben destacada a versión do
402 de carreiras o “Darl´mat”,
un modelo colorido e considerado unha “bala” antigamente. O seu nome hérdao de
Émile Darl´mat, un empresario
amante da marca do león que
posuía unha das concesións
máis importantes de París e
que se converteu no pioneiro
da fabricación deste deportivo.
Non o foi só da versión“racing”
senón tamén do sen capota.
É un modelo mítico para os
amantes do motor xa que participou na última edición das
24 horas de Le Mans antes da
II Guerra Mundial. Malia que a
súa participación non foi moi
destacada, unicamente tres
dos coches inscritos lograron
chegar no sétimo, oitavo e décimo lugar.

O final da historia
Peugeot puxo o punto e final á súa fabricación en 1942 e
non o fixo, segundo explican,
pola falta de ingresos, xa que
era un supervendas, senón
que se debeu á
obrigada paralización da
produción
polos

enormes gastos militares e
pola desfeita que sufriron
as factorías, derivadas da
Segunda Guerra Mundial. Así,
quedou truncada a súa traxectoria e o 402 tense considerado, salvando as distancias,
outra vítima máis dunha das
maiores barbaries da historia
recente. A firma francesa tería que esperar ata o ano 1949
para verse totalmente recuperada, en termos de produción
e vendas. Este foi un período demasiado longo para un
modelo que non foi quen de
sobrevivir a este parón forzoso. Ao longo dos sete anos de
produción, saíron da factoría
de Souchaux máis de 75.000
automóbiles.

Peugeot sen capota
A casa do león pode presumir de ter unha dilatada
tradición en modelos sen capota ao longo da súa historia.
Modelos como o 504 de 1968,
ou o máis coñecido de todos,
o 205 cabriolé de 1983, ao que
lle seguiu o 206CC e o 307CC,
que conseguiu recuperar o
teito ríxido retráctil facéndolle
unha pequena homenaxe ao
402 Eclipse que tanto camiño
abriu para o resto da historia
dos automóbiles descubertos con capota.
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Calendario
de probas

XUÑO 2016

ESPECIALIDADE
Mundial Motos
Montaña
Ralimix
Velocidade
Velocidade
Trial
Velocidade
Superxtrem
Mundial Ralis
Asfalto
F1
Mundial Motos
Autocrós
Rali TT
Montaña
Motocrós
Quadcrós
Superbikes
Rali
Velocidade
Motocrós
F1
Mundial Motos
Autocrós
Montaña
Karting
Slalom
Resistencia
Turismos
Velocidade
Supercrós
Mundial Ralis
Rali
Mundial Motos

PROVINCIA
LUGAR
Circuíto de Mugello
Lugo
A Pontenova
vedra
Ponte
a
A Gudiñ
Lleida
rás
Alcar
de
íto
Circu
Cádiz
Circuíto de Xerez
Lugo
Lugo
Lugo
Circuíto da Pastoriza
vedra
Ponte
rei
Circuíto de Forca
ña
Cerde
Ourense
Ourense
Circuíto Gilles Villeneuve
Barcelona
Circuíto de Cataluña
A Coruña
Arteixo
Lugo
O Irixo
ife
Tener
ife
Tener
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Circuíto de Misano - San Marino
A Coruña
Narón
lona
Barce
meló
Circuíto de Mont
vedra
Ponte
s
Neve
As
Taboexa
Circuíto de Baku
Circuíto de Assen
Ourense
Viduedo
vedra
Ponte
Pontevedra
vedra
Ponte
rei
Forca
Circuíto A Magdalena
Lugo
Sarria
Madrid
Circuíto do Xarama
Vila Real
Navarra
Circuíto de Navarra
Coruña
A
Ribeira
Polonia
León
O Bierzo
g
enrin
Sachs
de
íto
Circu

PROBA
DATA
GP - Italia
Moto
GP
xuño
de
2-4
aña
VI Mont A Pontenova
3-4 de xuño
IV Ralimix A Gudiña
3-4 de xuño
a Velocidade - Alcarrás
Españ
Cto.
3-4 de xuño
Velocidade - Xerez
lucía
Anda
Cto.
3-4 de xuño
de Trial - Lugo
o
Galeg
Cto.
4 de xuño
Cto. Galego de velocidade - A Pastoriza I
4 de xuño
Trofeo Social Superxtrem - Forcarei II
4 de xuño
Mundial Ralis - Italia
8-11 de xuño
asfalto - L Rali Ourense Termal
a
Españ
Cto.
9-10 de xuño
GP F1 - Canadá
9-10 de xuño
MotoGP - España
GP
xuño
9-11 de
LXXVII Autocrós Arteixo
10-11 de xuño
III Rali Todoterreo O Irixo
10-11 de xuño
VIII Subida Guía de Isora
10-11 de xuño
Galego Motocrós - Ourense
Cto.
11 de xuño
Galego Quadcrós - Ourense
o
Torne
11 de xuño
Mundial Superbikes - Misano
16-18 de xuño
XXX Rali de Narón
17-18 de xuño
Cto. España Velocidade - Cataluña
17-18 de xuño
Cto. España Motocrós - Taboexa
18 de xuño
GP F1 - Azerbaiyán
23-25 de xuño
MotoGP - Holanda
GP
23-25 de xuño
rós Viduedo
Autoc
24 de xuño
aña Pontevedra
Mont
Rali
XX
xuño
de
5
24-2
ng
XXVII Karti A Magdalena
24-25 de xuño
IV Slalom Sarria
24-25 de xuño
a Resistencia - Xarama
Españ
Cto.
24-25 de xuño
Turismos - Portugal
ial
Mund
24-25 de xuño
Velocidade - Navarra
a
Españ
Cto.
xuño
24-25 de
Cto. Galego Supercrós - Ribeira
25 de xuño
Mundial Ralis - Polonia
29 xuño-2 xullo
V Rali Terra do Bierzo
30 de xuño
MotoGP - Alemaña
GP
30 xuño - 2 xullo

PAÍS
Italia
España
España
España
España
España
España
España
Italia
España
Canadá
España
España
España
España
España
España
Italia
España
España
España
Azerbaiyán
Holanda
España
España
España
España
España
Portugal
España
España
Polonia
España
Alemaña

3ª Edición “Toyota Breogán Rally Selección”
Breogán Motor inicia a 3ª Edición
“Toyota Breogán Rally Selección”.
Por terceiro ano consecutivo,
Breogán Motor promove esta
iniciativa que combina formación e deporte, na que catro xoves galegos poderán participar
en catro ralis de asfalto da comunidade galega, aos mandos dun
Toyota Yaris, preparado por AR
Vidal Racing.
O prazo de inscrición abriuse
este mes e permanecerá aberto
ata as 00:00 horas do día 11 de
xullo. A selección dos pilotos levarase a cabo os días 15 e 16 de

xullo no circuíto PTC, na Pastoriza
(Lugo).
A páxina oficial de Facebook
é : w w w. f a c e b o o k . c o m /
ToyotaBreoganRallySeleccion.
Esta irase actualizando con todas as novidades e informacións
do evento. Tamén está habilitada unha conta de correo: breoganrally@grupobreogan.com;
para resolver calquera dúbida
ou consulta.
As novas instalacións de Breogán
Motor en Perillo–Oleiros (A
Coruña), foron as elixidas para
dar o pistoletazo de saída á 3ª

Edición “Toyota Breogán Rally
Selección” contando con algúns
dos pilotos de edicións anteriores que seguen sendo parte activa e participativa desta iniciativa.

Calendario de probas:
• Rali Ribeira Sacra 2017
• Rali do San Froilán 2017
• Rali da Ulloa 2017
• Rali da Coruña 2018
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De carreiras por León e Asturias

Curmáns... máis ca irmáns
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto e fotos

Ninguén dubida da enorme e completa oferta que Galicia
ten en probas automobilísticas. Pero tampouco desmerece o
que temos a tiro de pedra... unha vez que se traspasa a “fronteira” coas comunidades veciñas de Asturias e Castilla y León.

VI Ralisprint Minero Villa de Fabero

Estrea e vitoria
En pleno corazón dunha
zona mineira en, desgraciadamente, regresión, a cita organizada por Team Repauto
disputouse nun día onde
frío, chuvia, néboa e neve
déronse a man... a principios
de maio. Percorrido de trece

quilómetros, ao cal os participantes daban un total de
catro pasadas. A manga berciana contaba para o certame
de Castilla y León, formado
por ralis e ralisprint.
Primeira comparecencia para o asturiano Óscar

Quixemos coñecer in situ o que se “cocía” en localidades como
Fabero, Vega de Espinareda ou La Espina, onde diferentes modalidades das carreiras sobre catro rodas ofreceron interesantes espectáculos nunha primaveira moi variable climatoloxicamente.
Palacio aos mandos do seu
novidoso Fiesta R5, adquirirido pouco tempo antes
en Inglaterra. O piloto de
Langreo, que competía en
Fabero para testar o seu
Ford, facíase cunha doada
vitoria, por diante do ourensán Félix Macías, que para
a ocasión utilizaba o EVO X
que foi campión de España
con Christian García.

Gran performance do ástur Vila, que aproveitou as
circunstancias para situar o
pequeno 208 R2 na terceira praza, entre un total de
corenta e un equipos que
compretaron as catro mangas. Diversos equipos galegos competiron neste
ralisprint, modalidade que
por certo no existe na nosa
autonomía.

Gran carreira do ástur Vila, que levou o pequeno 208 á terceira praza absoluta
Co EVO X de RMC o ourensán Macías foi segundo

Espectáculo e eficacia do M3 de Corujo-Tena, quintos absoluto

A parella coruñesa Santos-Antón situouse como segundo equipo galego, novenos na xeral
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VII Subida Vega de Espinareda

A lóxica dos Fórmulas
Cinco quilómetros entre as
localidades bercianas de Vega
de Espinareda e Ocero eran o
escenario desta subida contando para o castelán-leonés

de montaña. Dividida en dúas
xornadas de competición –sábado pola tarde e domingo
pola mañá– a costa planteada
por “El Bierzo Racing” resultou

O Ralt de Fonseca dominou con comodidade no asfalto de Vega

Terceiro lugar para Ferrero, todo un habitual das carreiras leonesas

accidentada no primeiro día,
debido ao atropelo que sufriron diversos espectadores,
nun sinistro ocasionado polo
Clio de Juan Rodríguez na
manga oficial.
No eido deportivo o Ralt
R33 de José Ramón Fonseca
proclamouse
vencedor,

secundado no podio polo
espectacular Ford Escort de
Bobes e o EVO VI do berciano Ferrero. Un total de vinte e
oito pilotos clasificáronse, entre os que estaban os lucenses Pedro e Adrián Pereira aos
mandos de sendos Kartcrós
PRM.

O veterano Ford Escort do asturiano Bobes rematou segundo e liderou os carrozados

A batalla pola primacía entre os Clio correspondeu a Isaac Moro

I Rali de la Espina

Palacio, agora co Fiesta
Manga inédita no sempre interesante asturiano de
ralis. Nunha localidade con
tradición de autocrós e ralisprint, Orbayu Competición
“pariu” un rali en xornada
dominical, con triple paso a
dúa longas especiais, situadas entre as localidades de
La Espina y Salas, en pleno
suroccidente do Principado.
O primeiro bucle viu o
dominio do efectivo 205
Rallye de José Manuel
Mora, que liderou durante tres treitos. Pero a sorte

Palacio e Rúa obtiveron o segundo triunfo no asturiano de ralis
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“Santana” asinou un completo rali co seu afinado Clio, rematando segundo
O terceiro chanzo de La Espina para o Saxo de Braña-Menéndez

Un taco de motor rachou a magnífica carreira de Mora, líder inicial da proba

non estivo do lado deste valor en alza, que veía como
un taco de motor cedía,
deixando o rali no terceiro paso por Lavio. Sen forzar a mecánica do seu R5,
Palacio púxose en cabeza e levou a segunda vitoria do exercicio, despois
da obtida en Tineo no pasado abril, daquela co EVO
X que Christian García fixo
campión no CERA 2016. A
segunda praza foi a parar a
mans de César Fernández
“Santana”, que precedeu a
un veloz Braña co seu afinado Saxo. Moitos abandonos
entre os case sesenta coches que tomaron a saída,
como o do campión actual
de ralis do Principado César
Palacio (DS3 R3T), que dixo
adeus no penúltimo treito
do día. Entre os representantes galegos, os mellores
foron os lucenses Adrián
Vázquez e Cristina Prieto,
aos mandos dun C2 R2Max;
octavos clasificados.

Vigil e Cienfuegos metéronse cuartos co seu Clio

Boa carreira do pequeno
106 de Boris Crespo,
quinto na Espina

www.codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O L Ó X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia,
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto
dolucense
máisdedestacado
O equipo
Friol,
Vázquez-Prieto foi o mellor
en materia de novas tecnolóxicas.
representante galego
A que agardas? Subscríbete XA!
Síguenos en:

30

Sprint Motor >> Ralicrós
Campionato do Mundo FIA de Ralicrós 2017

Montalegre (Portugal)
■ PAULO NUNO ARAGÃO | Texto
■ DESPFOTO | Fotos

Mattias Ekstrom cun Audi
S1, venceu a segunda proba
do Campionato do Mundo de
Ralicrós. O actual campión do
mundo volveu vencer (e convencer), depois de ter alcanzado o lugar máis alto do podio

en Barcelona esta tempada. O
Peugeot 208 de Timmy Hansen
pilotado por Sebastien Loeb,
foi segundo depois dun toque
entre os dous pilotos oficiais
de Volkswagen, deixando marxe para que Loeb se posicionase no segundo chanzo do
caixón ao final da proba.

Os Volkswagen Polo GTI do
equipo PSRX, estaban facendo unha corrida cun ritmo moi
forte, pero Petter Solberg en
plena final levou un golpe do
seu colega de equipo, Johan
Kristoffersson, colocándoo fóra
da proba e alcanzando el o lugar máis baixo do podio.

Os 23 graos de temperatura fixeron que a pista ficase
completamente seca e se levantasen enormes nubes de
pó, condicións que complicaron a proba aos pilotos, pero
nin así o público deixou de animar dende as concurridas bancadas de Montalegre.

Montealegre (Portugal)

Clasificación Final
Posto

Piloto

Tempo

1

MATTIAS EKSTRÖM (S)

3m 59.345s

2

SÉBASTIEN LOEB (F)

+0.567s

3

JOHAN KRISTOFFERSSON (S)

+0.909s

4

TIMMY HANSEN (S)

+1.729s

5

REINIS NITIŠS (LV)

+2.590s

6

PETTER SOLBERG (N)

+31.143s

Axenda

Sprint
VISITE
NUESTRO
TALLER

¡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

¿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

RENUEVA TU CONFIANZA

NUEVO LEXUS IS 300h HÍBRIDO
POR 35.900€
Con un diseño exterior renovado que exalta la deportividad y el Lexus Safety
System +, que incluye control de crucero adaptativo y seguridad pre-colisión,
el nuevo Lexus IS 300h Híbrido, renueva tu confianza.
Descubre más en www.lexusauto.es

CENTROS AUTORIZADO
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
164 kW 223 CV. 4,2 l/100km. CO2: 97 g/km. NOx: 0,006 g/km
Su Lexus IS 300h por 300 € / mes
Lexus IS 300h Executive MY17. PVP recomendado: 35.900 € (incluye promoción de 2.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 13.977,20 € TIN:7,50%. TAE:8,78%. 48 cuotas de 300 € / mes y última cuota
(valor futuro garantizado): 13.730,58 €. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 602,88 €. Precio Total a plazos: 42.107,78 €. Importe Total de Crédito: 22.525,68 €. Importe Total Adeudado: 28.130,58 €. Oferta
conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 16.000 €. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su IS 300h,
por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la 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 31/05/2017. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de
la gama IS 300h: emisiones de CO2 desde 97 a 107 g/km. Consumo combinado desde 4,3 a 4,7 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.

