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III Edición Premios
A III Edición de Sprint

Motor xa ten os seus elixidos.
Temos que dicir que foi a edi-
ción máis disputada das tres
que levamos para definir un
gañador nas distintas catego-
rías de vehículos. Unha elec-
ción que foi responsabilidade
de tódolos lectores. Así e
todo, hai dúas categorías que
quedaron desertas, copiloto e
piloto de motos xa que nin-
gún dos candidatos acadou
un número mínimo de votos
para ser un claro gañador.
Nas demais categorías aínda
estando tremendamente con-
corridas os vencedores obti-
veron o seu galardón moi
dignamente.

Como é costume a redac-
ción do xornal foi a encarga-
da de outorgar o Galardón
Sprint Motor 2005, este ano
foi concedido a Manuel
Barreiro pola súa contribu-
ción ó ensino e á divulgación
nos medios de comunicación
da Seguridade Viaria.

O vindeiro mes de abril
faremos, igual cós pasados
anos, a entrega destes pre-
mios nun acto onde estarán
representantes de tódolos
sectores do motor de
Santiago.

A tódolos elixidos os nosos
parabéns, e ós lectores que par-
ticiparon na elección moitas
grazas polo seu interese.

Mellor Piloto 2005 ......José Martínez “Bamarti”
Mellor Organización 
dun Evento do Motor........Escudería Compostela
Mellor Patrocinador 
do Motor ..............................Pneumáticos Pernas
Galardón Sprint Motor 2005 ..........Manuel Barreiro

Coche do Ano 2005 

Citröen C4

Renault Modus

Todoterreo 2005

Monovolume 2005

Renault Modus

Citröen C4

HyundaiHyundai
TucsonTucson

Para unha mellor seguridade vial
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Dir ector: Xurxo Sobrino Morán

V
amos ver!
Pensemos nunha
mañá galega cunha
lixeira néboa e,
polo tanto unha

visibilidade baixa, concreta-
mente son as 9 horas. Canto
tardamos en visualizar un turis-
mo branco ou de cor clariña
que circula en sentido contrario
ó noso e que vai sen as luces
acesas? Isto pode incluso levar-
nos a un erro moi grande que
sería comezar un adiantamento
sen decatarnos de que vén un
vehículo cara a nós, se nos dá
tempo abortaremos o adianta-
mento se non o choque frontal,
o peor impacto entre dous vehí-

culos, será a consecuencia final
por falta de “luces”.

Outro tanto pode ocurrer se
o que vai “de incógnito” sen

prender as luces vai diante do
noso automóbil. Podemos ter

unha desgraza simplemente por
aforrar, aforro mal entendido,
un pouco de batería e de des-
gaste de lámpadas.

Hai que ter ben clariño que
é mellor “pasarse” prendendo
as luces que levalas apagadas.
Esta norma non é válida para as
luces antinéboa, pois ademais
de estar prohibido o seu uso
sen néboa, estas molestan e
deslumbran enormemente ós
demais condutores.

Hai quen pon en dúbida que
esta sexa unha medida positiva
para a Seguridade Viaria.
Temos un referente claro coas
motocicletas, dende que se fixo
obrigatorio levar as luces de
cruce acesas permanentemente
son moito máis visibles duran-
te o día que cando as levaban
apagadas. Se nón podemos
facer a proba cun amigo moto-
rista.

Por iso nós somos claros
coas luces, pensamos e propo-
ñemos publicamente que sexa
obrigatorio levar en tódolos
vehículos as lámpadas de cru-
zamento permanentemente
acesas dende o momento que
arrincamo.

Luces, queremos ver moitas
luces polas estradas e tódalas
vías públicas. Que nos ilumi-
nen a ruta, que nos fagan ser
visibles e que tamén o sexan os
demais para nós. Deixémonos
de argumentos mesquiñoz, dun
mal entendido aforro en consu-
mo de enerxía eléctrica e outras
miudezas, e pensemos que o
mellor aforro de todos é o de
vidas humanas. Un esforzo que
ten que ser colectivo e que para
iso necesita de “luces, moitas
luces” de todo tipo.

Prendan as lámpadas e
déanlle luz e alegría ás estra-
das. Que unha medida desta
índole pode evitar máis dun
accidente, e por ende vítimas;
se é así, deámoslle a benvida.

REDACCIÓN

Este inverno, ó igual có
outono, a chuvia estivo
ausente na maioría dos
días. Así e todo a
luminosidade no noso
país, sobre todo a
primeira hora do día e no
lusco-fusco, é escasa, e a
condución neses
momentos do día faise
máis dificultosa.
Desgraciadamente hai
moitos automobilistas
que contribúen a
complicar a baixa
visibilidade, pois pensan
que só hai que prender as
lámpadas entre as 9 da
noite e as 7 da mañá, e
iso que o Código da
Circulación deixa ben
clariño que hai que levar
as luces acesas cando
non hai luz solar.

moitas luces
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Miguel Cumbraos,Ramón Novo, Juan P. Nartallo,
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¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!
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SM: Como evolucio-
nou a empresa desde os
inicios?

GO: Otero Caritón
comezou cun establece-
mento na Senra 21 e cun
almacén en Alfredo
Brañas. Logo o almacén
trasladaríase ó Hórreo
178, e máis tarde pasaría
ó Hórreo 75. Finalmente,
a comezos dos noventa
viría para o polígono do
Tambre. Nun principio, a
empresa traballaba con
recambios de camión e de
turismo. Logo especiali-
zouse máis en turismos e
entrariamos en cuestións
de carrocería e pintura.
Posteriormente, cara a
finais dos oitenta, abri-
mos unha sección de
maquinaria de automo-
ción destinada a talleres,
coa que ofertamos non só
a venda, senón tamén
posvenda e mantemento.

SM: De que persoal
dispón actualmente?

GO: Temos tres vende-
dores de recambios, un de
maquinaria, dúas persoas
no servizo de posvenda, e
un servizo de reparto inte-
grado por nove furgonetas
e catro motos. Fomos
unha das primeiras
empresas que contou cun
reparto propio. Come-
zamos con bicicletas e
logo entrarían motos e
coches ata ter a frota de
reparto de hoxe en día.

SM: Cales son os
obxectivos de futuro?

GO: Seguir as mes-
mas liñas, consolidarnos
e pretendemos tamén
unha expansión na nosa
área de traballo, que
inclúe toda a provincia
da Coruña e a zona norte
de Pontevedra.

SM: Otero Caritón está
integrada en Gecorusa, un
dos maiores grupos de
compra do sector do auto-
móbil en España e que
integra a arredor de 25 fir-

mas. Un dos proxectos nos
que traballa Gecorusa é a
Red Star de talleres.
Fálenos do proxecto.

GO: A Red Star
naceu hai catro anos co

obxectivo de mellorar o
servizo dos talleres tra-
dicionais. Ás súas tradi-
cionais vantaxes, como
atención personalizada
con horario flexible e a
un custo máis baixo, hai
que engadir achegas en
materia de formación
técnica e comercial dos
talleres, oferta de garan-
tía e dun vehículo de
substitución, financia-
mento ou unha consulto-
ría técnica. 

SM: Como ve a situa-
ción de mercado nos
talleres?

GO: En España dáse
unha circunstancia espe-
cial co taller libre porque
está funcionando ben
grazas ás redes de talle-
res, mentres que en
Europa funciona peor e
prima o taller oficial. O
mercado preséntase cada
vez máis difícil para o
taller libre, que ten que
competir coas cadeas
rápidas, cos concesiona-
rios e adaptarse á rápida
evolución do sector.

SM: Como ve o mer-
cado do sector da auto-
moción en Santiago?

GO: Se analizamos
Santiago pola importan-
cia dos maioristas do
recambio e dos concesio-
narios, atopámonos con
que é unha das prazas
máis fortes. É un merca-
do moi competitivo cun
bo futuro. 

SM: Se ten que desta-
car algo de Otero Caritón,
de que falaría?

GO: Sobre todo o éxi-
to é de Jaime e Ramón
Otero Caritón, que loita-
ron moito por isto. A cal-
quera sitio ó que imos
fálannos deles. Ramón
faleceu hai uns anos e
Jaime debe ser agora o
máis antigo do sector do
recambio, con 83 anos.

Gerardo Otero. Recambios Caritón.

“Fomos unha das primeiras
empresas en dispor dun 

reparto propio, con bicicletas”
A empresa de recambios de automoción
Otero Caritón naceu no 1961 da man dos

irmáns Jaime e Ramón Otero cunha tenda na
rúa da Senra e cun almacén en Alfredo
Brañas. Logo de catro décadas, a firma

mantense na Senra, rexenta outro
establecemento no Hórreo e dispón dun

importante almacén no polígono do Tambre;
en total, arredor de 4.800 metros cadrados de
superficie. Xestionan a empresa actualmente

Gerardo Otero Otero, con quen falamos;
Ramón Otero López, José Luis Otero Otero e

Ana Otero López.

Anxo Gonzalo
REDACCIÓN
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ANXO GONZALO

“Temos tres
vendedores de
recambios, un de
maquinaria, dúas
persoas no servizo
de posvenda, e un
servizo de reparto
integrado por nove
furgonetas e catro
motos”

“Seguir as mesmas
liñas, consolidarnos
e pretendemos
tamén unha
expansión na nosa
área de traballo”

“O mercado
preséntase cada vez
máis difícil para o
taller libre, que ten
que competir coas
cadeas rápidas, cos
concesionarios e
adaptarse á rápida
evolución do sector”
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O
fabricante francés
Citroën quere vol-
ver a ter presenza
na gamma alta.
Para iso conta co

C6, a última achega da marca ó
mercado dos automóbiles de
“representación”. Este modelo
distínguese pola pureza e fluidez
das súa liñas e polo confort que
proporcionan as súas tecnoloxí-
as útiles e modernas: o sistema
de pantalla virtual no parabrisas,
a alerta de cambio voluntario de
carril, os faros bi-xenón autodi-
reccionables, a suspensión
Hidractiva 3 con amortiguación
variable e o novo motor V6 HDI
de 208 CV non son máis cá pun-
ta do iceberg tecnolóxico deste
novo automóbil.

Uns dos “privilexiados” des-
te vehículo son os pasaxeiros.
Estes gozarán dunha grande

habitabilidade. Poden dispoñer
de asentos traseiros deslizantes
de accionamento eléctrico, que
lles dan unha posición de repou-
so óptima. Cada ocupante dis-
pón así dun espazo compartido e
individualizado. O C6, co fin de
mellorar o confort dos pasaxei-
ros, presenta un sistema de cli-

matización de regraxes separa-
das para esquerda/dereita e dian-
te/detrás. Así mesmo, incorpora
un preciso sistema de difusión,
especialmente concibido para
crear unha capa de aire homoxé-
neo que rodea e envolve os pasa-
xeiros dianteiros e proporciona
un gran confort térmico.

O novo Carnival deuse a
coñecer por primeira vez no
Salón de Chicago. Este mono-
volume de Kia ofrecerá máis
potencia e maior capacidade
interior. Vaise mellorar igual-
mente a versatilidade e o equi-
pamento, coa terceira fila de
asentos abatible e escamoteable
no piso do habitáculo e as por-
tas laterais e o portón posterior
con accionamento eléctrico.

Este vehículo ofrecerase en
dous tipos de carrocería, nor-

mal e longa. En Europa só se
comercializará a primeira,
mentres que noutros mercados
se venderán as dúas variantes.

O novo Kia incorporará
control de presión dos pneumá-
ticos dende o interior, repousa-
cabezas activo, e os sistemas
habituais ABS+EBD, TCS e
ESP. A nova xeración do
Carnival monta suspensión
independente ás catro rodas -
multibrazo no eixe posterior-,
freos de disco de gran tamaño e
pneumáticos 225/70 R 16. o
novo Carnival empezarase a
vender no mercado europeo o
ano que vén.

Citroën volve
cos “grandes”

SPRINT MOTOR

■ Ford presentará no Salón de
Xenebra o Focus ST en primi-
cia mundial, así como unha
nova versión de 4 portas do
Focus e o prototipo Focus C-
MAX propulsado por hidróxe-
no. O novo Focus C-MAX, que
se venderá a finais de ano, esta-
rá equipado cun motor Duratec
de 2.5 litros e 5 cilindros cun
turbocompresor que rende 220
CV.

■ Volvo presentou en Madrid
o primeiro coche deseñado
enteiramente por mulleres, un
“concept car” denominado
YCC que reúne diversas solu-
cións de confort e que está diri-

xido á “muller independente e
profesional”. O equipo de des-
eño deste vehículo, que traba-
llou 14 meses neste proxecto,
está completamente composto
por mulleres.

■ A patronal de empresas
de autobuses Asintra asinou
un acordo coa compañía
Ecoamb para poñer en marcha
un plan de “redución masiva”
de emisións de CO2 no sector
de transporte de viaxeiros por
estrada. A redución de emisións
contaminantes levarase a cabo
mediante un sistema que reduce
ata nun 99% os compoñentes
orgánicos volátiles.

BREVES

Talleres
BASTON

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvador, nº 23 - 

Tfnos: 981 570 182 / 981 585 627
SERVICIO DE GRÚA 

PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

Especialista 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
Nuevo modeloNuevo modelo
Piaggio M500,Piaggio M500,  sin sin  carnet. carnet.

DISTRIBDISTRIBUIDOR OFICIALUIDOR OFICIAL
PIAPIAGGIOGGIO

HIJOS DE C.V. OTERO, S.A.
Tel: 981 56 17 40 - 981 56 20 01

Fax: 981 58 80 70
Gómez Ulla, 16
SANTIASANTIAGOGO

Motores e suspensións
Para o Citroën C6 seleccionáronse dúas

motorizacións V6 de gasolina e gasóleo,
que favorecen a suavidade e o pracer de
condución: o motor de gasolina de 3 litros
de cilindrada, que desenvolve 215 CV, e o
novo 2,7 litros HDI, antes mencionado, de
208 CV, que está equipado co Filtro de

Partículas. Ambos motores están asociados a unha caixa de cam-
bios automática de 6 velocidades.

En liña cos grandes Citroën, o C6 adopta unha nova suspen-
sión Hidractiva asociada a unha amortiguación variable, para con-
seguir un perfecto equilibrio entre confort, comportamento en
estrada e dinamismo.

Xabier Vilariño
SANTIAGO

Xabier Vilariño
SANTIAGO

Kia presentou o
novo Carnival



NOVAS
f e b r e i r o  2 0 0 5

6

O
pel presenta por
primeira vez ó
público no Salón
Internacional do
Automóbil de

Xenebra (do 3 ó 13 de marzo),
o novo Zafira, a segunda xera-
ción do monovolume compac-
to que marcou tendencias. O
sistema de asentos Flex7 con-
tinúa sendo unha referencia
grazas á súa enxeñosa versati-
lidade. No novo Zafira fará o
seu debut un innovador siste-
ma de teito panorámico con
compartimentos integrados
para gardar obxectos, que crea
un agradable e luminoso
ambiente para os pasaxeiros.

A ampla gamma de moto-
rizacións dispoñible para este
vehículo, inclúe avanzadas
unidades con cubicaxes dende
os 1.6 litros ós 2.2 litros e
potencias que van dende os
100 CV ós 200 CV. Ningún
competidor ofrece tal varieda-
de de motorizacións. Tódolos
motores diesel ofrecen a máis
avanzada tecnoloxía de inxec-
ción directa múltiple por

common-rail e están dispoñi-
bles cun sistema de Filtro de
Partículas Diesel sen mante-
mento (DPF). O novo Zafira
será lanzado no noso país o
vindeiro mes de setembro e a
súa produción na Planta de
Bochum (Alemaña) comezará
a finais de abril.

O sistema de seguridade
SAFETEC do Zafira asegura
uns altos niveis de seguridade
ó combinar tódolos elementos
de seguridade activa e pasiva
ofrecidos. Entre eles inclúese
o ABS con distribuidor elec-
trónico da forza de freada,

control de freada en curva e
asistente á freada, o control
electrónico de estabilidade
ESP plus, así como un com-
pleto paquete de protección
ós ocupantes con airbags
frontais e laterais de tórax e
pelve para o condutor e o
acompañante e airbags de

cortina para as dúas primeiras
filas de asentos. Outros ele-
mentos de seguridade pasiva
son o sistema de pedais
retráctiles (PRS), un sistema
de aviso de necesidade de uti-
lizar os cintos de seguridade
dianteiros e ancoraxes ISO-
FIX para cadeiras de nenos

nas dúas prazas exteriores do
asento da segunda fila.

Os repousacabezas acti-
vos, o detector de ocupación
do asento do acompañante e o
sistema de Monitorización de
Presión dos Pneumáticos
(TPMS) están dispoñibles
como extras opcionais.

A segunda xeración do
Zafira para setembro

Redacción
SPRINT MOTOR

Detalle do teito panorámico con
compartimentos integrados

SPRINT MOTOR

O novo Saab 9-3 Sport Hatch
leva a marca sueca ó segmento
“premium” dos wagon de tama-
ño medio por primeira vez,

aunando un deseño diferenciador
coa súa condución deportiva
como alternativa ás característi-
cas dos wagon convencionais.

O 9-3 Sport Hatch fará a súa
presentación en público o vin-

deiro mes no Salón
Internacional do
Automóbil de
Xenebra e comezará

a súa comercialización en outo-
no. Atraerá os clientes que bus-
quen a versatilidade dun familiar,
con prácticas funcionalidades
para transportar equipaxe ou
outros obxectos, e un espazo de
carga moi amplo, sen renunciar
ós seus desexos de gozar da con-
dución.

No último ano, o segmento

crecente en Europa dos wagon
“premium” de tamaño medio
acadou unhas vendas de un cuar-
to de millón de unidades, o 70%
delas con motores de gasóleo.
Aproveitando a reputación de
Saab de construír vehículos
deportivos e versátiles e ofrecen-
do unhas boas motorizacións die-
sel, o novo 9-3 Sport Hatch está
chamado a ofrecer importantes
oportunidades á marca.

Este modelo incorpora unha
ampla gamma de motores de

gasolina con potencias de ata 250
CV e de gasóleo de ata 150 CV
que cumpren a normativa Euro 4.

Saab 9-3 Sport Hatch



O fabricante xermano Audi
quere que o seu A6 Avant sexa
toda unha referencia para os
familiares de gamma alta. Para
iso deseñou unha liña exterior
acentuadamente deportiva e un
habitáculo coas últimas tenden-
cias, mellorando a habitabilida-
de en todas as prazas. Tamén
este aire vangardista chegou ao
maleteiro cun sistema de guías
integrado no chan de carga para
unha maior variabilidade e ver-
satilidade.

O equipamento 
Xa dende as versións con

equipamento de serie básico, o
novo Audi A6 Avant distínguese
por uns acabados que non se
poden obviar, nin sequera na
categoría das grandes berlinas

de luxo. Unha oferta inédita e
sen competencia tamén no que
se refire á dotación do vehículo
co módulo multimedia MMI
basic, que abarca unha pantalla
monocromática de 6,5”, un
equipo de audio con radio e lec-
tor de CD e catro altofalantes.

O equipo de serie de todos
os modelos A6 Avant inclúe

outro detalle rechamante, que
non se daría tampouco por des-
contado nesta categoría de
coches: un climatizador auto-
mático de alto rendemento e
comportamento acústico opti-
mizado.

O prezo base doA6 Avant, o
da versión 2.4 6 velocidades, é
de 40.800 euros.

Este é un ano de novidades
para Volkswagen. Para comezar,
as gammas Golf e Touran están
de estrea, con mellores equipa-
mentos e a introdución do novo
motor TDI de 90 CV con tecno-
loxía bomba-inxector.

Este novo propulsor, que se
incorpora ás gammas Golf e
Torran, configúrase como a ver-
sión de entrada diésel, destacan-
do polos seus reducidos consu-
mos e excelentes prestacións. Un
motor, en definitiva, que volve
poñer de manifesto as excelen-
cias do sistema de inxección de
alta presión bomba-inxector de
Volkswagen, que mellora o ren-
demento doutros sistemas de
inxección, cunha eficacia ampla-
mente demostrada.

No Golf, comercialízase con
nivel de equipamento Concept-
line, cun prezo de 18.100 euros,
constitúe unha das ofertas máis
interesantes do mercado pola súa
boa relación calidade/prezo.

O Touran Edition, con máis
equipamento, vén a substituír á
anterior versión Conceptline.
Inclúe de serie Climatronic bi-
zonal, control electrónico da
velocidade –Tempomat-, compu-
tadora de a bordo, asento do
acompañante regulable en altura
e paquete cor. Este nivel de equi-
pamento ofrécese con 3 motori-
zacións, de 115 CV de gasolina
con tecnoloxía FSI, e dúas turbo-
diésel con tecnoloxía bomba-
inxector de 105 e 90 CV. Este
último incorpórase como novida-
de na gamma e ofrécese en com-
binación cunha caixa de cambios
de 6 velocidades e un prezo de
21.880 euros.

O fabricante alemán amplía a
súa gamma de motores para o seu
buque insignia, o Phaeton, coa
chegada dun turbodiésel de alta
tecnoloxía, o V6 TDI 3.0 litros.
Trátase dunha avanzada mecáni-
ca de inxección directa que utili-
za inxectores piezoeléctricos. A
nova combinación do sistema de
conduto común (Common Rail)
coa tecnoloxía piezoeléctrica
consegue que as cantidades de
combustible inxectadas sexan
bastante menores e máis precisas.
Isto tradúcese en importantes
avantaxes, como a reducción do
ruído, un consumo máis baixo e
menos emisións contaminantes.
O Phaeton V6 TDI 3.0 tamén dis-
pón de serie dun filtro de partícu-
las diésel. Con iso, esta berlina de
luxo é unha das poucas da súa
categoría que cumpre xa a nor-
mativa EU4.

O motor de 6 cilindros, des-
eñado e construído polo Grupo
Volkswagen, desenvolve 225
CV de potencia máxima e ten un
par máximo de 450 Nm, case
dende as revolucións do ralentí
(a partir de 1.400 rpm).

Como equipamento de serie
incorpora, entre outras cousas,
tracción total, caixa de cambios
automática de 6 velocidades e
suspensión pneumática. O prezo

para a versión de 5 prazas do
Phaeton V6 TDI é de 65.820
euros, mentres que a versión de
4 prazas vale 79.100 euros.

NOVAS
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Sprint Motor
TEXTO E FOTOS

Sprint Motor
TEXTO E FOTOS

Sprint Motor
TEXTO E FOTOS

BREVES

❍ Fiscal
❍ Administrativ o
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

Telefóno: 981 80 73 01 Cacheiras s/n, 1ºA Teo  (A Coruña)

Audi A6 Avant,
marcando a diferenza

Novidades para 
o Golf e o Touran

Volkswagen Phaeton V6 TDI 3.0

O novo Audi A6 Avant
comercialízase con 6 motores
distintos (3 de gasolina e 3 TDI)
en posición dianteira lonxitudi-
nal. Todos estes motores brillan
nas súas respectivas categorías
por unha extraordinaria capaci-
dade, no que a potencia e a
motor se refire.

- 4.2 V8 con 335 CV
- 3.2 V6 FSI con 255 CV
- 2.4 V6 con 177 CV
- 3.0 V6 TDI con 225 CV
- 2.7 V6 TDI con 180 CV
- 2.0 TDI con 140 CV
Todos eles cumpren cos

valores establecidos pola norma
de emisións de escape EU4. Os
motores TDI axiña se poderán
equipar de modo opcional cun
filtro de partículas Diésel; de
feito, os dous 6 cilindros TDI
poden combinarse dende un
principio con este filtro. Os
motores de 6 e 8 cilindros per-
tencen á nova xeración de moto-
res en V de Audi. Como aspec-
tos técnicos que chaman a aten-
ción poderíanse mencionar o
ángulo de 90º entre a V, os
90mm de distancia entre os
cilindros, a construción com-
pacta, o mecanismo de distribu-
ción mandado por cadea libre
de mantemento e o accionamen-
to das válvulas por medio de
balancíns con roletes antifric-
ción.



R
esponde por Manuel
López Conde pero
prefire ser coñecido,
e así o é, como
“Irixo” pois este

home veu á vida no concello do
Irixo, un lugar ideal para coñecer
situado entre Lalín e O
Carballiño. No seu “dossier”
figura como data de nacemento
o 1 de xaneiro de 1961; a partir
dese día coñeceu a emigración
na América do Sur, en Uruguai e
Venezuela, antes de se asentar
definitivamente en Galicia como
camioneiro, rematando como
transportista (empresario cunha
pequena flota).

Podemos deducir desta lixei-
ra biografía que está afeito aos
traballos e ás aventuras diversas
relacionadas co mundo do
motor. Comezou sendo un sim-
ple afeccionado ao todo terreo,
para aos poucos, fixarse no Trial
4x4 entre os incipientes e movi-
mentados corredores ponteve-
dreses; e así un ano tras outro ata
conseguir o Campionato
Absoluto de España da Copa de
Trial 4x4, que é o que o trae aquí
a estas páxinas.

O Regulamento destas pro-
bas permite gran cantidade de

cambios nos vehículos de serie.
Os coches son auténticas xoias
de preparación para sortear,
evitar e superar os máis com-
plicados obstáculos. Temos que
dicir que o seu coche é un
Suzuki Santana Samurai de
1.600 cc. e 75 CV con discos
de freos adaptados, muelles
con amortiguación e tirantes
derivados de Range Rover e
modificados e dirección asisti-
da hidráulica derivada de
Nissan Patrol. Todo un quebra-
cabezas para facer un Big Foot
capaz de pasar por calquera
lugar. Por suposto con “reto-
ques” en motor, cambio, dife-
rencial, reductora... Que queda
do Suzi orixinal?

A presenza deste becho é
importante, aínda que a este
afeccionado ao 4x4 que escribe
non lle parece tanto, ata que
comeza a pasar por riba das
pedras máis enrevesadas que
un poida sospeitar para isto
(bloques de granito rosa do
Porriño), e fica abraiado unha
vez máis. Ás probas rémitome,
véxanse as fotos.

Asemade en Leganés (Trial
Indoor nunha praza de touros
cuberta), Sevilla, Roquetas de
Mar, Monesterio, Doñana,
Pomar, Miranda de Ebro,
Talavera de la Reina,
Santander; coñecen xa das pro-

ezas de Irixo, máis que na súa
propia terra.

É un especialista, non só en
Trial senón tamén en
Navegación e en 4x4 Extremo.
Como para imaxinar as zonas!

Este ano da man do seu
patrocinador principal o Taller
Serauto de Pontevedra (espe-
cialistas en 4x4) vai tentar
repetir triunfo no español. Sen
deixar de lado as probas do
Campionato de Galicia das que
damos as datas e lugares:

26 e 27 de febreiro,
Ribadeo

12 e 13 de marzo, A Estrada
9 e 10 de abril, Foz
14 e 15 de maio, Poio
Abofé que está garantido o

espectáculo.

Juan M. Pérez
TEXTO E FOTOS
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Onde hai que se poñer coa roda? M. CUMBRAOS

Cockpit xusto, a radio obrigatoria en NavegaciónA redutora necesita atención JUAN M. PEREZ

Mecánicas traballadas e sufridoras JUAN  M. PEREZ

En acción. Non hai máis pedras? JUAN M. PEREZSendo do Irixo, matrícula de Ourense JUAN M. PEREZ

Monte e motor? 

Un galego 
campión de España

Monte e motor? 

Un galego
campión de España
Tratándose dun galego non é de extrañar que sexa capaz
de facer o que constatamos cando fomos á súa casa
preto de Pontevedra para coñecer como é o Campión
Absoluto de España 2004 da Copa de Trial 4x4.
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Éxito de participación e organización. Deste xeito
pódese definir o desenvolvemento da sexta edición do
“Rali de Inverno”, cita que abría o calendario do
noroeste peninsular para clásicos deportivos. Os 101
participantes afrontaron un percorrido de 540
quilómetros, dividido en dúas xornadas e tres seccións,
con saída na localidade ourensana de A Rúa e remate na
pontevedresa de Tui.

Éxito de participación e orga-
nización. Deste xeito pódese defi-
nir o desenvolvemento da sexta
edición do “Rali de Inverno”, cita
que abría o calendario do noroes-
te peninsular para clásicos depor-
tivos. Os 101 participantes afron-
taron un percorrido de 540 quiló-
metros, dividido en dúas xornadas
e tres seccións, con saída na loca-
lidade ourensana de A Rúa e
remate na pontevedresa de Tui.

Respetando sempre as nor-
mas do código da circulación os
equipos, que dispoñían de vehí-
culos fabricados entre os anos
1955 e 1975, atopáronse cun
rutómetro cheo de dificultades,
que pasaba por puntos tan singu-
lares como os mosteiros das
Hermidas, Montederramo ou
Melón, franqueando igualmente
vilas como Manzaneda, Ourense,
A Cañiza, ou Mondariz

Balneario. As condicións clima-
tolóxicas tamén incidiron, ato-
pando os participantes, que saí-
ran en diferentes cidades de
España e Portugal, chuvia e neve
nas variadas estradas utilizadas.

No terreo meramente depor-
tivo a clasificación final, na que
se tiveron en conta diversos apar-
tados, deu a victoria final á pare-
lla Do Paço-Coucello, que xa
lideraran no 2004, ós mandos
dun Porsche 911 S. Unha das
escasas unidades existentes no
mundo do modelo 901, con
Helder Valente e Julia Rocha ós
seus mandos, acadou a segunda
praza, a vintetres puntos dos ven-
cedores. O primeiro equipo gale-
go na xeral combinada foi o for-
mado por Ramón Valverde e a
súa irmá Arancha, tamén cunha
unidade da firma xermama,
correspondéndolle a Borja-
Ventura a honra de ser os primei-
ros cunha marca distinta, neste
caso ocupando os asentos dun
Fiat 131 Abarth.

VI Rali de Inverno de Clásicos Deportivos 

Do Paço-Coucello repetiron victoria nunha proba difícil e disputada 

Con      de Porsche...
e de Portugal

A clásica cita galega percorreu estradas de Ourense e Pontevedra M. CUMBRAOS

O Porsche de Do Paço-Coucello reeditou a victoria do 2004Beleza e dificultade déronse citaM. Valverde foi o primeiro galego co seu 911 S de 1969 M. CUMBRAOS

Vehículos de firmas prestixiosas deron realce á proba M. CUMBRAOS

M. CUMBRAOS

Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

P

Clasificación final
1.- Do Paço-Coucello (Porsche 911 S) ..................................163 ptos
2.- Valente-Rocha (Porsche 901) ..........................................186 ptos
3.- Valverde-Valverde (Porsche 911 S) ................................192 ptos
4.- Borja-Ventura (Fiat 131 Abarth) ....................................209 ptos
5.- Torres-Pires ( Porsche 911 S) ..........................................231 ptos
6.- García-Lago (MGB Roadster) ..........................................241 ptos
7.- Mosquera-Moreno (MGB Roadster) ..............................247 ptos
8.- González Alegre-Figueroa (Mini 1275 GT) ....................264 ptos
9.- Grosso-Cordeiro ( Opel 1904 SR) ....................................295 ptos
10.- Pérez Fontán-Tojeiro (Alfa Romeo Giulia GTV) ..........301 ptos



C
onducir pode resultar,
ás veces, bastante
estresante. Especial-
mente cando circula-
mos por autoestradas

e autovías, nas que os conduto-
res teñen que estar moi concen-
trados. Deben observar aos
demais automobilistas, calcular
a velocidade do coche que circu-
la por diante e ter coidado de
manter a distancia adecuada. 

Pero conducir con menos
tensión é posible, grazas ao sis-
tema de control de cruceiro.
Sistema que funciona como un
regulador “pensante” e se pode

utilizar en velocidades a partires
dos 30 km/h e ata os 200 km/h.

O seu uso é sinxelo. O con-
dutor selecciona a velocidade
desexada e activa o sistema a
través da panca correspondente
no volante. Ao premer a tecla
“+”, a velocidade á que circula-

mos memorízase. A partires
dese momento, a velocidade real
compárase coa memorizada e,
en función da diferenza entre
ambas, ábrese ou péchase máis
ou menos o acelerador. É dicir,
se a velocidade real é moi infe-
rior á programada, o acelerador
ábrese case totalmente, e a
medida que ambas se igualan,
péchase progresivamente. E
todo isto sen que o condutor
teña que acelerar ou frear, o
vehículo móvese á velocidade
desexada e mantense a esta velo-
cidade constante. Naturalmente,
o condutor sempre ten o mando
e a prioridade sobre o control
automático. Poderá acelerar ou
frear o vehículo cando desexe.
Unha lixeira presión no freo ou
na panca do volante é suficiente
para desactivar o sistema de
control de cruceiro.

O sistema está pensado para
unha condución máis relaxada
cando a circulación vai fluída.
Pero o condutor pode adaptar a
programación á situación
correspondente ou aos seus des-
exos persoais e determinar a
dinámica na aceleración. De aí,
que cada día máis marcas de
construtores se apunten ao seu
uso nos seus modelos de repre-
sentación e incluso nos modelos
máis compactos ou urbanos.

As principais avantaxes do
sistema están na reducción da
fatiga ao volante xunto a dimi-
nución do consumo de combus-
tible, ata nun 8%, e no incre-
mento da velocidade media,
debido á eliminación das
inconscientes fluctuacións de
velocidade que realizamos ao
conducir; ademais de que nos
pode evitar algunha multa.

Entre os inconvenientes,
están o descenso de atención, o
cal pode ser moi perigoso, e o
mal emprego do sistema, en trá-
fico denso por exemplo, no que
se pode causar accidentes.

Por último, sinalar o novido-
so en controis de velocidade. É o
control de velocidade adaptati-
vo. Este sistema emprega un
radar de proximidade que axusta
a nosa velocidade á do vehículo
que nos precede, mantendo a
distancia de seguridade fixada
previamente.

TÉCNICA
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Conducir pode resultar, ás veces, bastante
estresante. Especialmente cando circulamos por
autoestradas e autovías, nas que os condutores

teñen que estar moi concentrados. Deben
observar aos demais automobilistas, calcular a

velocidade do coche que circula por diante e ter
coidado de manter a distancia adecuada.

Félix Doce
SPRINT MOTOR

O Sistema de
Control de Cruceiro

SPRINT MOTOR

As principais
avantaxes do sistema
están na reducción
da fatiga ao volante
xunto a diminución

do consumo de
combustible, 
ata nun 8%
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O
uso da suspensión
activa que incorpo-
raba o Williams
FW14B con que se
impuxera Mansell

no 92 controlaba en cada
momento a distribución do peso
e facía un uso óptimo da super-
ficie de contacto da roda contra
o piso; permitía tamén que o
propio auto compensara auto-
maticamente as variacións que
todo vehículo experimenta ó
longo dunha proba longa en ter-
mos de desgaste de pneumáti-
cos, nivel de adherencia co paso
das voltas, peso en función do
enchido dos tanques, etc.

Por máis que o regulamento
técnico restrinxa a dependencia
dos aparellos electrónicos, a
informática está no tempo de
desempeñar un cometido vital
na F1. Coas computadoras esas
deséñanse os perfís aerodiná-
micos e desbótanse múltiples
vías de investigación que afo-
rran perder tempo e diñeiro.
Capaces de executar millóns de
cálculos, comandan a inxec-
ción de carburante, o momento
da ignición e o corte do réxime

máximo de revolucións do
motor.

A captación e rexistro de
datos mediante a telemetría per-
mitiu converter o auto nunha
sonda permanente, o cal é unha
bendición para todo enxeñeiro,
nacido para crer nos másteres e
para desconfiar dos pilotos. Este
mecanismo envía por unha ante-
na as informacións susceptibles
de medir que se producen no
motor, nas suspensións e demais
lugares en que se intalan senso-
res, e recólleas o ordenador do
telemétrico en tempo real. En
función da lectura e análise dos
datos, que pode mentir ou equi-
vocarse coma calquera piloto, o
enxeñeiro realiza as modifica-
cións que lle parecen.

Coa xeneralización no uso
destes parámetros os patróns

chegaron a manexar en segredo
os datos dos seus pilotos e

valerse deso para presionalos
coa desculpa de superpoñer os
diagramas para verificar dife-
rentes respostas a tales configu-
racións. Gerhard Berger deixou
caer nunha ocasión que a tele-
metría debera estar prohibida
para forzar un retorno de máis
énfase no instinto e ampliar a
función do piloto. Neste mesmo
ton se pronunciou Lauda cando
manifestou: “O piloto debe
converterse nunha parte da

maquinaria, pero teño que
supoñer que somos a parte máis
importante dela”. Mansell utili-
zou a ironía: “Notarás que nes-
tes tempos os mecánicos pou-
cas veces tocan o motor; antes
cariñosamente chamábaselles
monos graxentos, e hoxe debe-
ramos chamarlles monos do
teclado”. ¿Os enxeñeiros non
teñen voz, ou é que a telemetría
non recolle mensaxes sen codi-
ficar?

“A este paso guía
ata un moniño” Niki Lauda
Mesados con ordenadores e rexistradores de datos convertéronse nun requisito
indispensable para as probas de carreiras de alto nivel, en particular na Fórmula 1.
O analista dos datos acaba sendo o amo. Ross Brown, director técnico de Benetton
antes de marchar con Schumacher para a Ferrari, afirmaba: “Era moi divertido,
pero namais porque eramos bos naquelo. Podería ter sido incriblemente doloroso.
Como enxeñeiro mecánico, percibía que o problema era que os enxeñeiros de
programación estaban empezando a dar as ordes e confeso que aquelo non me
agradaba gran cousa. A suspensión activa estaba atinguindo un nivel que ía máis
aló da miña experiencia ou comprensión”. 

Ramón Novo Filgueira
SANTIAGO

Chicane. Paso en curva e
contracurva. Localízanse no
medio dunha recta longa e
teñen por obxecto rebaixar a
velocidade. Dependendo da
angulación e das alturas dos
rebordos, a gama de chicanes
afróntase desde levantando o
pé ata baixando varias mar-
chas de golpe. 

Conforme esta tipoloxía,
os dous extremos requiren a
porcentaxe máxima do factor
humano ou ben de prestacións
puras da máquina, xa que
unha chicane lenta, con cam-
bios de dirección moi angula-
dos esixe unha desaceleración
brusca, pouca maña na traza-
da, e boa motricidade e poten-
cia para embalar canto antes;
polo contrario, nun zigzag
leve detéctase a confianza do
piloto na posta a punto da sus-
pensión e os tentos co voante

para balancear o auto o menos
posible e non maltratalo nos
vibradores. Son zonas de pou-
co perigo porque está asumi-
do que se acometen de un en
un; todo máis prodúcense
pasadas de freada. 

Polo ordinado as chinanes
aplícanse en circuítos de vello
como recurso corrector de
velocidades altas, de onde lle
vén o termo italiano variante.
Unha opción lingüística para
substituír o estranxeirismo é a
onomatopea zigzag. O repaso
polas máis célebres empeza
na chicane du port, tamén
chamada nouvelle chicane en
Mónaco, as variante alta e
variante bassa de Imola, as
variante Ascari e variante del
rettifilo en Monza, Veedol
Kurve en Nürburgring e mai-
los zigzags de entrada en meta
de Magny-Cours e Suzuka.

Laboratorio 
de palabras

M ú s i c a  V 1 0

Hotel Sheraton, 
Buenos Aires, 

xaneiro do 1979.
En pleno verán, 

chega Bernie coa súa
elegancia característica 

e zapatos caros. De paso
por diante da piscina,

achégaselle Andretti en
traxe de baño e dille que
lle ofreceran mil dólares
por empuxalo á auga.
Ecclestone pousou as

chaves: “Quinientos para
cada un” e tirouse con

Andretti por diante.
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Ralis
A especialidade máis popu-

lar disporá dun calendario for-
mado por 8 carreiras, empezan-
do en Lalín e concluíndo en
Santiago, entre os meses de abril
e setembro. Xa non aparece
incluído o rali do Lacón, inicial-
mente incluído e posteriormente
anulado nos últimos anos. De
momento non está presente o
Rali de Ferrol, pero a proba
departamental podería contar, en
función do nacional de asfalto.
• X Rali do Cocido (2-3/abril)
• XXI Rali Ría de Noia (16-

17/abril)
• II Rali Salón do Automóbil de

Vigo (7-8/maio)
• XIV Rali do Albariño (21-

22/maio)
• XVIII Rali Cidade de Narón

(11-12/xuño)
• II Rali Ourense-Baixa Limia

(23-24/xullo)
• XXVII Rali Cidade de Lugo

(3-4/ setembro)
• XVIII Rali do Botafumeiro

(24-25/ setembro)

Montaña
Nesta modalidade é onde se

presenta unha das máis importan-
tes novidades do 2005, co desdo-
bre do calendario. Por unha banda
o campionato, con probas conso-
lidadas, e por outra o trofeo, que
nace con obxectivos ben dispares
e estruturas distintas.

Campionato
• VII Subida a Taboada

(30/abril 1/maio)
• II Subida A Bola-Furriolo (14-

15 /maio)
• XVI Subida a Castro de Beiro

(4-5/xuño)
• V Subida á Vila de Cortegada

(25-26/xuño)
• XXXVII Subida a Chantada

(9-10/xullo)
• VIII Subida Cidade de

Pontevedra (6-7/agosto)
• V Subida a Cerdedo (20-

21/agosto)
• II Subida a Lalín (17-

18/setembro)
• VI Subida á Escusa (8-9/outu-

bre)

Trofeo
• I Subida a Santa María de Oia

(2-3/abril)
• II Subida a Fraga (23-24/abril)
• I Subida a Pereiro de Aguiar

(28-29/maio)
• I Subida a Beade-Bembribe

(18-19/xuño)
• V Subida a Silleda (10-

11/setembro)
• IV Subida a Villozás (1-

2/outubro)
• I Subida a Armenteira-Meis

(22-23/outubro)
• II Subida a Barbadás (12-

13/novembro)

Con calzador
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Calendarios galegos
automobilísticos 2005

JUANKI

A montaña disporá 
en Galicia dun 
campionato e un trofeo

M. CUMBRAOS

Sinala neste calendario os teus ralis favoritos, e así non os perderás

Miguel Cumbraos
TEXTOS

A atención de pilotos, afeccionados e organizadores pivotará ó redor de sete certames
diferentes, sendo o trofeo de montaña e o todoterreo as principais novidades. 
Moitas probas e case nada de respiro son tamén outros datos a ter en conta na

numerosa oferta sobre catro rodas a nivel galego.



COMPETICIÓN
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Autocross
A provincia da Coruña segui-

rá senda a única das catro galegas
que organice e acolla probas des-
ta modalidade sobre terra no xa
coñecido eixo Santa Comba,
Arteixo, Cerceda e Laracha.
• XII Autocross Santa Comba

(2 de abril)
• LII Autocross Arteixo (30 de

abril)
• XII Autocross Vilaño-Laracha

(14 de maio)
• X Autocross de Cerceda (4 de

xuño)
• LIII Autocross Arteixo (25 de

xuño)
• XIII Autocross Vilaño-

Laracha (6 de agosto)
• XIII Autocross Santa Comba

(17 de setembro)

Karting
Soutelo de Montes, no con-

cello pontevedrés de Forcarei,
inaugurará de forma oficial o
seu circuíto permanente de kar-
ting no 2005, engadíndose á
oferta autonómica de pistas
existentes para a práctica deste
deporte. É a principal novidade
dun calendario que consta de
trece carreiras espalladas por
toda a comunidade.
• IV Karting de Mosteiro (20 de

febreiro)
• VII Karting de Pastoriza (13

de marzo)
• XIV Karting de Muimenta (27

de marzo)
• VIII Karting de Outeiro de

Rei (10 de abril)
• XVII Karting Paris-Dakart

(15 de maio)
• I Karting de Forcarei (12 de

xuño)
• VIII Karting de Pastoriza (3

de xullo)
• V Karting de Mosteiro (17 de

xullo)
• XV Karting de Muimenta (31

de xullo)

• I Karting de Vigo (14 de agos-
to)

• II Karting de Forcarei (28 de
agosto)

• XI Karting Serra de Outes (18
de setembro)

• XII Karting Cidade de
Ourense (16 de outubro)

• III Copa de Galicia de resis-
tencia (12/13 de novembro)

Slalom
As provincias de Pontevedra,

Ourense e A Coruña recibirán ós
seguidores dunha especialidade
oscilante, que ultimamente é se-
guida por diversos pilotos de ralis
que parece derivar no ralisprint.
• IV Slalom do Salnés (20 de

marzo)
• II Slalom de Barbadás (9 de

abril)
• I Slalom de Cortegada (19 de

xuño)
• III Slalom de Caldas de Reis

“Memorial Javier Nieto” (2 de
xullo)

• I Slalom de Ordes (31 de
xullo)

• II Slalom Concello de O Pino
(14 de agosto)

• II Slalom Parada de Amoeiro
(2 de outubro)

• V Slalom do Salnés (20 de
novembro)

Todoterreo
Quads e 4x4 serán os princi-

pais destinatarios dun certame
curto, tan só de catro probas,
que terán como escenarios as
provincias de Lugo e
Pontevedra.
• II T.T. Ribadeo (29/30 de

xaneiro–aprazada)
• I T.T. A Estrada (12/ 13 de

marzo)
• II T.T. Foz (9/10 de abril)
• I T.T. Poio (14/15 de maio)

O novo circuíto 
permanente de 
Soutelo de Montes 
é a principal novidade 
do karting galego do 2005

M. CUMBRAOS

O galego de ralis comezará en Lalín e rematará en Santiago M. CUMBRAOS

JUANKI

JUANKI
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1
R e p a r t i d a s .
O finés Tony
Gardmester, ó
volante dun Ford
Focus, é o novo líder

do Mundial de ralis despois da
disputa das dúas probas ini-
ciais, as citas de Montecarlo e
Suecia. Na proba monegasca
terceira victoria consecutiva

de Sébastien Loeb, que foi
acompañado no pódio polo
citado Gardmeister e Panizzi,
concluíndo a carreira o cánta-
bro Daniel Sordo, cuarto na
categoría Junior. No rali sueco
a victoria foi a parar a máns de
Peter Solberg, secundado na
xeral final por Martin e o cita-
do Gardmeister.

3
Outra vez. O habitual e consolidado Trofeo Andrós vol-
tou a concentra-la atencion de diversos pilotos no momen-
to da inter-temporada. Para non variar o experimentado
home de circuitos Yvan Muller liderouno, como ven facen-
do nos últimos anos. O volantista francés empregou para a

ocasión un modelo da firma coreana Kia, preparado e adaptado para
estas espectaculares mangas sobre xeo.

6
Tres de momento.
A Federación Espa-
ñola de Automo-
vilismo xa publicou
os seus calendarios

dos diferentes certames estatais
do 2005. No que atinxe á nosa
autonomía tan só tres citas
serán puntuables para eles.
Dentro dos ralis de asfalto Rías
Baixas (28 de maio) e Ourense
(18 de xuño) serán os nosos
representantes, quedando Fe-
rrol como primeira reserva.
Mentres que Arteixo será o
estandarte no autocross -sufrin-
do inspección para o europeo-
os afeccionados agardan que o
campionato de terra, con datas
establecidas pero sen lugares
fixos, volva visitar Galicia.

7
Quentando moto-
res. Lalín acollerá o
arrinque do galego de
ralis, en concreto a
primeira fin de sema-

na de abril. Será a décima edi-
ción do “Rali do Cocido”, que
contará co coeficiente máis
alto, é dicir o 8. O equipo que
dirixe Antonio Troitiño presen-
tará un rutómetro con cinco
especiais de novo deseño, situa-
das nos concellos de Lalín e
Rodeiro, totalizando 90 quiló-
metros de loita contra o reloxo,
así como unha única zona de
asistencias. 

5
Liderazgo lucense. A edición número doce da clásica 4
x4 “Ruta da Androlla” repetiu éxito de participación. Á
localidade lucense de Navia de Suarna achegáronse un
total de 161 vehículos todoterreo, procedentes de Galicia,
Cataluña, Madrid, Portugal e Canarias. Na clasificación

final o mellor foi o Suzuki Vitara do lucense Fernández Herbón,
seguido polo berciano García Pacios. O posto máis baixo do pódio
foi ocupado tamén por un lucense, en concreto o piloto de “Charanga
Team”, Manuel de Castro.

8
Boa ocasión. Cada
vez é máis habitual
que o vencedor dun
campionato teña a
ocasión de probar un

vehículo de superiores caracte-
rísticas. O vindeiro 16 de abril, o
valenciano Borja García, vence-
dor da Fórmula 3 no 2004, terá a
posibilidade de testar o Fórmula
1 da firma nipona Toyota.
García, por outra banda, dará o
salto á esfera internacional, bai-
xo as cores do equipo de Alfonso
de Orleans no novo certame bau-
tizado como GP2, que colle o
relevo da Fórmula 3000.

M. Cumbraos e Sprint Motor
FOTOGRAFÍA

2
Cambios significa-
tivos. O nacional de
ralis portugués ponse
de novo en marcha coa
disputa dunha edición

máis do Rali Casino da Póvoa,
previsto para os días 12 e 13 de
marzo. A cita do Targa Clube
discurrirá de novo sobre espe-

ciais de terra, contando para a
Copa Europea de Ralis-Oeste.
No eido de equipos as principais
novidades no país veciño veñen
da man de Adruzilo Lopes, que
formará parte do equipo Citroën
cun C2, cambiando de cores o
actual campión, Armindo
Araújo, que disporá xunto a

Fernando Peres de sendos
Mitsubishi. Matos Chaves e
Pedro Fontes correrán con Clio
S-1600, mentres que os Peugeot
oficiais serán pilotados por
Campos e Magalhaes. 

4
Entrega de premios. E falando de Lalín, a capital da
comarca do Deza, acolleu onte sábado a habitual gala de
entrega de premios, que tivo como escenario o seu audi-
torio. O acto, organizado pola Federación galega, serviu
para agasallar á todos aqueles pilotos, copilotos e escude-

rías que acapararon os primeiros postos nas diversas competicións
do 2004. Manuel Senra, Alberto Meira, Juan Costoya, Toño Gómez,
José María Magdaleno, Luis Gil, Iván Ares, entre outros, recibiron
as correspondentes recompensas polas suas exitosas temporadas.

Miguel Cumbraos
REDACCIÓN
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MODELO PREZO

206 desde 9.320

307 desde 13.820

307 Break desde 15.560

307 SW desde 16.420

307 CC desde 23.040

407 desde 20.400

407 SW desde 22.850

607 desde 31.500

807 desde 25.750

206 comercial desde 9.840

Partner desde 10.730

Expert desde 14.880

Boxer desde 15.920

147 16.350 Euros

147 GTA 32.425 Euros

156 21.050 Euros

156 GTA 42.550 Euros

156 SW 22.150 Euros

156 SW GTA 43.600 Euros

GT COUPE 25.650 Euros

166 30.950 Euros

GTV 26.450 Euros

SPIDER 28.550 Euros

APV Motor
Avda. Rosalía de Castro (Milladoiro)

Teo - Santiago
Teléfono 981 53 40 57

Núñez Galicia,S.A.
Milladoiro S/N  -  SANTIAGO

Teléfono: 981 534 114

MODELO PREZO
ALTO 1.1 8.162
ALTO 1.1 AUT. 9.462
WAGÓN 1.3 DIESEL 12.662
WAGÓN R+1.3 10.862
WAGÓN R+1.3 AUT. 12.162
IGNIS 5P 1.3 12.162
IGNIS 5P 1.5 4X4 14.162
IGNIS 5P 1.3 DIESEL 13.662
LIAN A 1.6 4X2 14.602
LIAN A 1.6 4X2 AUT. 16.202
LIAN A 1.6 4X4 16.202
LIAN A 1.6 4X4 AUT. 18.202
GRAND VITARA 1.6 17.702
G. VITARA 1.6 AUT. 19.302
G. VITARA 2.0 3P DLX 19.710
G. VITARA 2.0 DIESEL 18.202

Talleres J. & M.
Fernández
MILLADOIR O

Santiago de Compostela
Teléfono 981 53 11 56 - 981 53 01 24

MODELO PREZO

PICANTO 1.0 LX 8.980,00

PICANTO 1.1 LX 9.580,00

PICANTO 1.1 EX 10.000,00

RIO 1.3 5P RS 10.915,00

RIO 1.3 4P LS 11.515,00

RIO 1.5 5P LS 12.060,00

CERATO 1.6LX4P/5P 14.101,00

CERATO 2.0 EX 4P 17.100,00

CERATO 2.0 EX 5P 17.600,00

CERATO 2.0 CRDI LX 4P/5P 15.801,00

CERATO 2.0 CRDI EX 4P 17.801,00

CERATO 2.0 CRDI EX 5P 18.300,00

MAGENTIS 2.0 EX 21.725,00

OPIRUS 3.5 V6 EX 30.000,00

CARENS 1.6 LX 16.230,00 

Talleres J. & M.
Fernández
MILLADOIR O

Santiago de Compostela
Teléfono 981 53 11 56 - 981 53 01 24

Concesionario Oficial KIA

Concesionario Oficial
SUZUKI

SUZUKI IGNIS

KIA CERATO



>> Exclusivos Vehículos de Flota <<

GETZ 1.5 CRDI  DIESELXACOBEO MOTOR, S.L.
MERCEDES 300 D AÑO 90 8.400 EUROS
GALLOPER SANTAMO 2.0 GLS AÑO 99 7.000 EUROS
SAAB 1.6 AÑO 86 3.600 EUROS
ELANTRA 2.0 CRDI GLS DICIEMBRE 03 11.500 EUROS
GETZ 1.5 CRDI GLS 3P FEBRERO 04 10.800 EUROS
GETZ 1.5 CRDI GL 5P FEBRERO 04 9.800 EUROS
ACCENT 1.3 GL A/A AÑO 2001 6.000 EUROS
GETZ 1.1 GL 3P KM 0 8.300 EUROS

Teléfonos: 981 56 96 32 - 981 56 96 30 – Boisaca  -  SANTIA GO

A ACTUALIDADE DO MOTOR 

Redacción e administración:
URBANIZACIÓN SAN SADURNIÑO, RÚA B, Nº 21

TEO (A CORUÑA).
Teléfono 981 801 458

No stand de Lancia no Salón
de Xenebra queda constancia do
bo facer desta marca. Alí está
exposto un refinado Lancia
Astura Double Phaeton
“Castagna” (1933), que venceu
en dúas ocasións a prestixiosa
“Coppa d´Oro di Villa d´Este”:
en 1933 e no 2004. Encargado
por un cliente americano á
carrocería Castagna o automóbil
nacía seguindo a base da segun-
da serie do Astura pero, debido a
que se entregou a principios do
ano 1934, incorporaba xa as
variacións da terceira serie.
Durante a Segunda Guerra

Mundial, o Lancia Astura
Double Phaeton “Castagna” cir-
culaba por Washington D.C. e
permaneceu nos EEUU ata
1983, cando regresou a Italia.

O Astura construíuse en
catro series e producírense
2.911 exemplares. A principios
da súa vida, o modelo estaba
equipado cun 8 cilindros en V
estreita (19º) de 2.604 cc que
desenvolvía 73 CV e lle permi-
tía acadar os 125 km/h. Grazas
ás súas cualidades de adherencia
e manobrabilidade o Astura uti-
lizouse en distintas competi-
cións.

O Alfa Romeo 159 fixo a
súa aparición pública estes
días en Xenebra. Fundador da

nova familia que substituirá o
modelo 156. Herdeira dun
modelo de éxito, a orixinal
berlina recolle o testemuño co
obxectivo de ser o novo pun-

to de referencia da cate-
goría. Deseñado por

G i o r g e t t o
Giugiaro en

colabora-
ción co
C e n t r o
Stile Alfa
Romeo, o

novo auto-
móbil pro-

pón trazos distintivos que
definen a súa forte personali-
dade e, que o volven facil-
mente recoñecible, seguindo
as singularidades da marca.

Con respecto ó modelo
156, o novo Alfa asegura unha
maior habitabilidade para un
elevado confort a bordo, pun-
to forte confirmado tamén
polas súas xenerosas dimen-
sións: 4.660 milímetros de
lonxitude, 1.828 mm de
anchura e 1.417 de altura,
mentres que a batalla é de
2.700 milímetros.

Tódolos dereitos reservados. Esta publicación non pode ser reproducida ou
rexistrada por ningún medio mecánico ou electrónico sen o permiso previo,

e por escrito, da Editorial.

Lancia, xenio e finura Alfa Romeo 159,
unha nova historia


