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A
índa que as circuns-
tancias persoais non
sexan as mellores
para adquirir un todo-
terreo ou 4x4 os datos

reflicten que os compradores están
dispostos a sacrificarse para ser
propietarios dun destes vehículos.

Co prezo dos carburantes en
alza constante, coa máis que pro-
bable penalización fiscal á que
estarán sometidos en breve e
incluso tendo a certeza de que
terán que agardar meses, ás veces
un ano, para poder ter o vehículo
nas súas mans os consumidores
seguen cara adiante na súa inten-
ción de facerse cun deste “mons-
tros de aceiro”. É caseque incrible
que o mercado dos todoterreo

teña unha suba en vendas no noso
país deste calibre con tódolos
“contras” que se lle están a poñer.

Todo isto traduciuse nun
aumento de prezos de case un
13%. O prezo medio dun todote-
rreo situase en 38.641 euros
segundo datos da consultora PwC
(PricewaterhouseCooper).

A todos estes datos hai que
sumarlle o de que o incremento
dos prezos neste sector, con res-

pecto ó conxunto europeo e seis
veces superior.

Neste escenario a marca que
máis todoterreos vendeu durante a
pasada campaña foi Toyota, que
co seu modelo Land Cruiser aca-
parou un 8% da cota con case
5.000 unidades vendidas. En
segundo lugar aparece a marca
xermana BMW que, pese ó seu
curto percorrido neste sector, está
aproveitando as novas cirscuns-

tancias e os novos valores engadi-
dos a vehículos deste tipo para
facerse cunha boa parte da “tarta”.

Outro dato a subliñar é o dos
fabricantes coreanos como
Hyundai ou Kia, que por falta de
unidades dos seus modelos 4x4,
como o Tucson ou o Sportage,
están deixando de vender vehícu-
los, pois lles é practicamente
imposible atender a demanda que
teñen neste momentos.
Chevrolet, antes Daewoo, xa ten
preparado un todoterreo para
empezar a comercializalo a finais
de ano.

Os fabricantes europeos, que
quedaron rezagados neste sector,
xa teñen as pilas postas para facer
lanzamentos e engaiolar aínda
máis ó persoal. Aproveitando a
bonanza económica e as ansias de
facerse cun 4x4: Audi, Peugeot,
Citroën, Renault... buscarán den-
tro de pouco ó comprador dese
vehículo alto, grande, que se
pode utilizar en estrada ou fóra
dela, con imaxe dun triunfador
actual e que vale ó rredor duns
40.000 euros, algo caro para
poder mirar ó resto dos vehículos
das vías públicas por riba dos
seus teitos.

A moda dos 
todoterreo

O prezo dos 4x4 subiu un 13% durante este ano
Sevi Martínez 

SPRINT MOTOR
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U
nha das rutas do verán máis
en alza nesta comarca é a de
Santiago-Portosín. Unha
auténtica tortura para os
usuarios é facer os quilóme-

tros que unen estas dúas poboacións un
día de sol. O futuro prevese bo pois xa
está en marcha a autovía Santiago-
Brión, que terá continuidade cunha vía
rápida Brión-Noia. Pero isto chegará,
cun pouco de sorte a finais do ano 2007,
ata entón habería que buscar opcións
para paliar os problemas do tráfico
intenso nos períodos estivais.

A volta dun bo día de praia de
Portosín e as súas parroquías lindeiras á
capital de Galicia é francamente un
sufrimento físico, se o vehículo non ten
climatizador, e moral. Se ademais leva-
mos cativos connosco, isto pódese
amplificar enormemente. Simplemente
arrincar dende a devandita vila mariñei-
ra cara a Compostela a caravana xa é
inevitable, de Portosín a Noia a paso de
tartaruga uns detrás doutros e parando
cada dous metros. Diagnóstico: colapso

total. O segundo punto problemático
será atravesar Noia. Exactamente igual
que o primeiro treito, paseniñamente
pero cunha perda substancial de pacien-
cia. Pasada esta poboación teremos un
respiro subindo ata San Xusto, os

dobres carrís amósannos toda a súa efi-
cacia. Este alivio de tráfico chega a súa
fin ó entrar en Urdilde. Despois de
pasar este núcleo de vivendas tan só
teremos un pequeno respiro ata chegar a
Brión, de aí a Santiago teremos que

empregarnos a fondo para conservar a
calma e a tranquilidade e non arruinar o
espléndido día de praia que acabamos
de rematar.

Probablemente, así o indican tódolos
datos urbanísticos, esta ruta vai aumen-
tar a súa densidade de tráfico ano tras
ano. Como diciamos ó principio se todo
vai ben isto cambiará a finais do 2007,
ou sexa que ata o verán do 2008 os
usuarios desta ruta terán que sufrir na
estrada e gozar na praia. Exactamente o
que se di: “unha de cal e outra de area”.

Dinamizar este treito nunha hora
punta sería posible se os 3 concellos cla-
ve nesta ruta Noia, Brión e Ames se
coordinasen, coa colaboración das súas
policías municipais e coa axuda, funda-
mental por outra parte, da Garda Civil.
Se se chega a esta colaboración dos
axentes destas distintas institucións o
“calvario” dos usuarios estivais da ruta
Santiago-Portosín de seguro que queda-
ría bastante aliviado. E gozarían dun bo
día de praia tanto na viaxe de ida coma
na de regreso.

Santiago-Portosín
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S
egundo unha enquisa
do Automóbil Club
de Alemaña
(ADAC), o Kia
Picanto é o automó-

bil máis económico do merca-
do xermano na súa categoría do
Segmento A. Trátase do
Picanto na súa variante 1.1 con
acabado LX, que ten un custo
por quilómetro de 30,2 cénti-
mos de euro, o menor dos
modelos estudiados.

Tralo Picanto, os modelos
cun menor custo por quilóme-
tro reflectidos nesta enquisa
foron o Daihatsu Cuore, Suzuki
Alto, Hyundai Atos, Fiat
Seiscento e Citroën C2.

Este é o modelo do fabri-
cante coreano máis vendido no
noso mercado, cun total de
3.912 vehículos nos 6 primei-
ros meses deste ano.

Sprint Motor 
REDACCIÓN

Kia Picanto, o máis económico en Alemaña

Renovación para
o New Beetle

V
olkswagen lanza un
New Beetle renova-
do. Exteriormente,
os cambios máis
destacados apré-

cianse nas afiadas liñas das ale-
tas e nos paragolpes. Os des-
eñadores tamén cambiaron
lixeiramente os faros. Os inter-
mitentes dianteiros son máis
pequenos e os faros de vidro
transparente teñen unha forma
máis ovalada. Tamén cambia a
apariencia dos pilotos traseiros,
cun círculo branco dentro dou-
tro círculo vermello. O logotipo
de Volkswagen no capó e o
maleteiro tamén foron modifi-
cados, ó igual cas gammas de
cor e de pneumáticos, con
lamias de aliaxe de 16 polga-
das.

O interior incorpora embe-
llecedores cromados nas saídas
de ventilación e nos aros do
cadro de instrumentos e inclúe

unha nova colección de tecidos
para os asentos.

Co novo New Beetle, haberá
4 motores dispoñibles, 3 de
gasolina e un diésel de presta-
cións melloradas. Así en gasoli-
na ofrécense un 1.6 de 102 CV,
o 2.0 de 115 CV, e o máis

potente da gamma, o 1.8T de
150 CV. En tecnoloxía TDI está
dispoñible co motor de 105 CV.
Tódolos motores de gasolina
incorporan tanto cambio
manual de 5 velocidades como
automático de 4 e o TDI ofréce-
se en manual de 5 velocidades.

No New Beetle Convertible,
unicamente o motor de 4 cilin-
dros e 115 CV dispón da opción
de caixa de cambios Tiptronic.

Tanto o New Beetle, como a
súa versión convertible, ofré-
cense nunha única e exclusiva
versión de equipamento que

incorpora tódolos elementos
funcionais e de confort propios
deste modelo.

Os prezos van dende os
19.820 euros da versión 1.6 de
gasolina ata os 30.350 do con-
vertible 2.0 automático de 115
cabalos.

Sprint Motor 
REDACCIÓN
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A
udi ten o mellor
navegador segundo
a revista do motor
“Auto Connect”.
Esta publicación

fixo a súa propia elección: o
Audi “Navigation System
Plus”. Este navegador impúxose
como o mellor sistema de nave-
gación nunha proba no que os
probadores da revista analiza-
ron outros dez modelos, prove-
nentes do equipamento orixinal
doutros tantos fabricantes. O
resultado publicouse agora nun
número especial. O Audi
Navigation System Plus está
dispoñible nos modelos A3, A3
Sportback, A4, A4 Avant,
Convertible e Audi Allroad
Quattro.

Nas 4 categorías que foron
analizadas –equipamento,
manexabilidade, guía de ruta e

cálculo de ruta-, as prestacións
do sistema de Audi destacaron
sobre o resto, particularmente
nas disciplinas de “guiado
visual e acústico pola ruta” e
“manexo”. O Audi Navegation
System Plus logrou os mellores
resultados posibles no equipa-
mento para un sistema de nave-
gación e en cálculo da ruta para

condución terrestre.
Os elementos principais

deste exitoso sistema son o
DVD de funcionamento rápido,
dos lectores de tarxeta de
memoria integrados, o dobre
sintonizador para a recepción
FM, e a pantalla TFT en cor, de
6,5 polgadas e con vista do
mapa en tres dimensións.

U
nha das primeiras
unidades do Saab
Sport Hatch, o
novo modelo de
Saab recén presen-

tado, saíu da liña de produción
da planta de Saab de
Trollhättan en Suecia, coa hon-
ra especial de ser o Saab
número 4 millóns. Esta unida-
de, concretamente un Sport
Hatch 2.0t cor “azul fusion”,
foi trasladado directamente ó
museo de Saab, onde estará
exposto entre os modelos his-
tóricos.

Esta cifra de 4 millóns de
Saab producidos alcanzouse
55 anos e 6 meses despois de
que a compañía “Svenska
Aeroplan Aktiebolaget”,
(Compañía Aerea Sueca S.A.)
máis coñecida como Saab, pro-
ducise o seu primeiro coche na
mesma planta de Trollhättan
que anteriormente se utilizaba
para fabricar avións. Este pri-
meiro coche foi un Saab 92, un
pequeno automóbil con forma
de bágoa, que supuso o come-
zo da diversificación da marca
cara a industria do automóbil.

Audi ten un dos 
mellores navegadores

Catro millóns de Saab

Sprint Motor 
REDACCIÓN

O
piloto madrileño
Carlos Sainz,
recén incorporado
a Volkswagen,
completou a súa

primeira proba a fondo co Race
Touareg en Túnez, como prepa-

ración para o Rali Dakar 2006.
o piloto de máis éxito ata o
momento no Campionato do
Mundo de Ralis, con 26 victo-
rias, compartió un amplo pro-
grama de probas cos seus com-
pañeiros de equipo Jutta
Kleinschmidt, Bruno Saby e
Giniel de Villiers, ó longo de 6
probas.

Carlos Sainz 
contento co seu

Volkswagen
Sprint Motor 
REDACCIÓN
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“
O Concepto Astra de
Altas Prestacións”
era o nome de con-
cepto co que Opel
conseguíu captar a

atención durante o Salón de
París 2004, onde se presentou
como unha versión OPC do
Astra GTC. Seis meses máis
tarde, no Salón de Xenebra
2005 estrenouse a versión
máis deportiva e de máis alta
gamma do Astra, o OPC.

O modelo de 3 portas é
especialmente áxil e rápido, e
está propulsado por un motor
2.0 litros turbo de 240 CV
cunha transmisión manual de
6 velocidades. O par motor

máximo de 320 Nm, asegura
un gran empurre dende moi
baixas revolucións. A acelera-
ción de 0 a 100 km/h en 6,4
segundos e a velocidade máxi-
ma de 244 km/h confirman a
deportividade do Astra OPC.
Ó mesmo tempo, o seu consu-
mo de combustible de 9,2
l/100 km, segundo datos do
fabricante, verifican a eficacia
desta Unidade de Alto
Rendimento.

A carrocería é 15 milíme-
tros máis baixa que no Astra
GTC, con amortecedores e
muelles máis firmes. A direc-
ción asistida electrohidráulica
tamén é específica para OPC.
Un potente sistema de freado
con discos de 17” subministra
unha poderosa desaceleración,

maior duración e un tacto pre-
ciso. O seu chasis complétase
coa suspensión IDS con
Control Electrónico da
Amortiguación CDC e coa
conexión electrónica de tódo-
los controis dinámicos de con-
dución, ambas de serie.

Tamén ofrece ó condutor a
opción de SportSwitch, dotan-
do ós amortecedores, direc-
ción e acelerador dunha res-
posta máis directa.

O habitáculo do condutor
tamén incorpora detalles espe-
cíficos do OPC como os asen-
tos deportivos Recaro en coi-
ro/tea, ópticas especiais do
cadro de mandos, volante
deportivo de 3 radios, tirado-
res das portas de deseño OPC
e pedais de aluminio.

C
itroën desenvolveu
un prototipo tecnoló-
xico, o C5 “by Wire”,
no que as principais
funcións de condu-

ción, como son a dirección, o
acelerador e os freos, comán-
danse dende o volante. A tecno-
loxía “by Wire” consigue un
incremento da seguridade, ó
facilitar ó condutor unha respos-
ta máis rápida ante calquera
imprevisto, posto que tódolos
mandos están ó alcance da man
e ó diminuír tamén o risco das
lesións producidas por elemen-
tos como a columna da direc-
ción ou os distintos pedais, en
caso de accidente. Esta tecnolo-
xía tamén permite maior liber-
dade de deseño interior e unha
maior ergonomía.

Utilizada na industria aero-
náutica, dita tecnoloxía permitíu
substituír as conexións mecáni-
cas entre os distintos órganos do
coche (volante, pedal do acele-

rador, dirección, freos, etc) por
conexións electrónicas. O resul-
tado é un vehículo no que os
pedais situados no chan desapa-
recen e son substituídos por un

volante multifunción que, ade-
mais da dirección, permite entre
outras funcións, accionar o ace-
lerador, os freos, as luces ou a
bucina.

Diego Vallejo

Astra OPC

Citroën “C5 by Wire”
Citroën C3 City Park

O C3 City Park é un pro-
totipo cunha tecnoloxía de
axuda ó condutor para apar-
car sen problemas. Establece
a distancia exacta entre dous
vehículos que están estacio-
nados e asiste ó condutor na
manobra xirando automati-
camente o volante e guiándo-
lle mediante sinais visuais e
sonoras.

Esta tecnoloxía incorpo-
rouse nun C3 1.4i Exclusive
con caixa manual de 5 velo-
cidades e se constitúe como
eixe de investigación no des-
envolvemento de tecnoloxías
futuras, que axudarán a facer
moito máis sinxela a condu-
ción nas cidades.
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O
M i t s u b i s h i
C o n c e p t -
Sportback é un
concepto de
vehículo de

orientación deportiva que se
inscribe no segmento de 5
portas hatchback que está
adquirindo moita popularida-
de en toda Europa.

Nado e inspirado na tradi-
ción deportiva de Mitsubishi
Motors, o Concept-Sportback
exhibe tamén a nova platafor-
ma que desenvolveu a marca.
De suma importancia estraté-
xica, esta plataforma é o sufi-
cientemente flexible para aco-
ller unha ampla variedade de
modelos, dende un todocami-
ño, o futuro novo Outlander,
ata distintas variantes dentro
do segmento C, segundo a
demanda do mercado.

O Concept-Sportback sin-
tetiza con claridade a visión
de Mitsubishi para un futuro
sedán deportivo.

S
koda Auto presenta
as primeiras foto-
grafías oficiais do
seu novo Octavia
RS, que estará dis-

poñible en versión berlina e
Combi. O Octavia RS monta
o motor 2.0 TFSI de 200
cabalos de potencia cun par
motor de 280 Nm a 1.800
rpm. Este modelo ofrecerá
unhas altísimas prestacións
cunha aceleración de 0 a 100
en tan só 7,3 segundos e unha
velocidade máxima de 240
km/h (a versión familiar ace-
lera de 0 a 100 en 7,5 segun-
dos e a súa velocidade máxi-
ma é de 238 km/h).

Os modelos RS comercia-
lizaranse nas cores Vermella
Fogo, Prata Diamante, Negro
Máxico e dous novos, o Azul
Race e o Amarelo Sprint.

Mitsubishi 
Concept-Sportback

Novo Octavia RS

O
Giro de Italia
empezou alá
polo ano 1909.
Daquela as
estradas estaban

sen asfaltar e case sempre se
producían picadas inoportu-
nas. O primeiro español en
gañar un Giro de Italia foi
Miguel Indurain no ano 1992.
No 1993 tamén o faría así que
todos esperabamos que con-
seguise o terceiro pero non
puido ser porque subindo o
Stelvio tivo un forte desfale-
cemento, unha “Pájara”, e
Berzin aproveitou esta inci-
dencia para facerse co Giro.

Este ano o Giro vai estar
moi disputado porque corre
xente moi boa como Cunego,
o vencedor da pasada edición.
Tamén temos que contar con
Gilberto Simoni xa que é un
dos mellores escaladores ita-
lianos, e do mundo. A nova
revelación italiana, Iban
Basso, está moi ilusionado
con esta proba porque pode
cumprir o seu soño e gañar un
Giro de Italia.

Josefa Beloki este ano
corre o Giro para coller for-
ma de cara ao Tour, pero pode
dar a sorpresa gañando. Cun
home que sempre temos que
contar é Honchar, un contra-
rreloxista, que disputa ao
máximo o Giro, e o ano pasa-
do rematou segundo. No pró-
logo deste ano podemos ter
moitas posibilidades de gañar
con Sergei Escobar, un pis-
tard reconvertido en ciclista
de ruta que lle fai moita ilu-
sión levar posta a camiseta
rosa do Giro de Italia.

Todos estes ciclistas
poderán demostrar a súa clase
sobre a bicicleta nas etapas de
montaña máis duras destes
anos, como a que remata no
cume Zoldo Alto a 1514
metros de altitude; a temible
etapa de Ortisei será unha das
máis duras ao ter máis de 215
Km e pasar máis de oito por-
tos de montaña. Na etapa de
Livigno encontraremos o tei-
to deste Giro no cume Coppi
que acada os 2758 metros de
altitude e na de Sestriere
seguro que xa estará o Giro
definido pero se non é así,
subiranse tres cumes que
sobrepasan os 2000 metros de
altitude.

Giro
2005

Miguel Tato García

Miguel Tato García
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C
oa segunda xeración
do León, Seat lanza
ó mercado o terceiro
modelo da súa nova
gamma de produtos

iniciada co Altea e continuada
co Toledo. Este coche irrompe
no panorama automobilístico
mostrando unha elegante carro-
cería que combina a imaxe
deportiva dun fermoso cupé
coa funcionalidade dun forma-
to de 5 portas. De feito, da nova
xeración de modelos Seat o
novo León é o que leva á súa
máxima expresión os concep-
tos de deportividade e deseño
innovador, consolidando así os
valores propios de Seat dentro
do ámbito do Grupo de Marcas
de Audi.

Grazas á xentileza dos con-
cesionarios composteláns Brea
Motor e Compostela Motor
tivemos a oportunidade de ter
unha toma de contacto con este
vehículo, exactamente cun TDI
de 140 cabalos. Ámbolos esta-
blecementos fixeron unha pre-
sentación conxunta ós medios
de comunicación do novo Seat

León, que marca un precedente
de como facer ben as cousas.
Pero continuemos co modelo
en cuestión.

A expresividade dos seus
grupos ópticos e o suxerente
debuxo do seu capó, presidido
por unha calandra de gran
tamaño, combinan perfecta-
mente cuns marcados pasos de
roda. Dende eles nace a coñeci-
da “Liña Dinámica”, que des-
cende polo lateral do coche ata
a roda traseira. Unha carrocería
máis espléndida en tódolos sen-
tidos. As súas dimensións
medraron respecto ás do mode-
lo anterior.

A versión coa que tomamos
contacto é un TDI de 140 CV
que montaba un cambio
manual de 6 velocidades. Este
motor tamén pode levar a caixa
automática de última tecnolo-
xía DSG.

En canto nos sentamos ó
volante, percibimos que o asen-
to é magnífico, recolle todo o
noso corpo dun xeito especial.
Todo el queda perfectamente
encadrado, o que fai que nos
encontremos moi cómodos.
Arrincamos e collemos unha
autovía, imos metendo marchas
desafogadamente, pois o León
empeza a mostrar toda a súa

fiereza dende apenas 2.000 vol-
tas. Cando imos en quinta, cun-
ha velocidade rozando os máxi-
mos legais, dámonos de conta
de que aínda queda outra mar-
cha por engrenar. Metemos a
sexta, a sonoridade baixa nota-
blemente e o motor vai “redon-
do”. Perfecto.

Se temos que subliñar unha
virtude deste modelo, esta sería
o seu chasis, unha auténtica
virguería de enlazar “curvas
galegas” a destra e sinistra,
impecable!. Este é coñecido
como “Chasis Áxil” e foi des-
envolvido polo Centro Técnico
que Seat posúe en Martorell.

Como defectos, algún pequeno
desaxuste de materiais e a
ausencia de roda de reposto; no
seu lugar un “kit antipicadas”.

O novo León ten importan-
tes innovacións en canto a
seguridade activa. No programa
electrónico de estabilidade
(ESP) concéntranse as princi-
pais novidades. O bloqueo
electrónico do diferencial EDS
e o asistente de freada de
urxencia EBA están comple-
mentados por novos sistemas,
como o Overboost, que permite
realizar máximas freadas con
temperaturas elevadas dos dis-
cos; o BSW, que limpa de for-
ma constante os discos de freo
cando se acciona o limpapara-
brisas; e o Driver Steering
Recommendation, que en situa-
cións de urxencia axuda a man-
ter a traxectoria do vehículo. O
sistema de control de tracción
(TCS) inclúe un antibloqueo de
freos ABS con conector elec-
trónico da freada.

Rematar esta toma de con-
tacto cunha opinión persoal “é
o mellor modelo de Seat na
actualidade por estética e cuali-
dades dinámicas”.

❍ Fiscal
❍ Administrativ o
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

Novo            León,
rabuñando o asfalto

S
eis da tarde. Os con-
cesionarios compos-
teláns Brea Motor e
Compostela Motor
citan no Restaurante

Ruta Jacobea ós medios de
comunicación para presentar o
novo Seat León. Poucos minu-
tos despois, foto de familia dos

responsables destes concesiona-
rios e os xornalistas, que se afa-
nan en recoller os modelos pos-
tos a disposición da prensa para
iniciar o traxecto da proba ofi-
cial ata Arzúa. Sol abafante. A
pouco de saír hai unha parada
obrigada polas obras que se rea-
lizan na vella estrada que con-
duce á vila dos queixos. “Ves
como debes instalar o climatiza-
dor no teu coche para aguantar
ben en casos como este”, acon-

sella algún intrépido informador
a un dos seus acompañantes. “É
que é moi caro”, unicamente
acerta a contestar o pobre inter-
pelado. A travesía ata Arzúa sir-
ve para probar tódalas posibili-
dades que ofrece o novo Seat
León. Incluída a sexta marcha,
aínda que algún despistado só se
percatou dela cando xa estaba
chegando ó seu destino. O final
do traxecto é o Pazo de Vilar de
Ferreiros, un lugar acondiciona-

do para grandes celebracións e
rodeado dunha paisaxe idílica
con especies arbóreas autócto-
nas. Máis fotos ós novos Seat
León. Pinchos variados. Vídeo
de presentación do coche.
Obsequios á prensa. “Espero
que estes agasallos que vos
achego sirvan para que non me
veñades a pedir un anuncio polo
menos ata final de ano”, deixa
caer sen moita convicción Pedro
Hervés, xerente de Brea Motor.
Xa de volta a Compostela unha
parella da Garda Civil, sorpren-
dida ó ver tanto Seat León xun-
to, para a un dos coches. “Que!,
como vai a máquina”, pregunta
sorrinte un dos axentes. “Moi
ben. Tendo cartos, está para
mercar”.

Emilio Blanco

Xurxo Sobrino
SPRINT MOTOR 

O meu relato

Sexta marcha
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S
empre é un pracer probar
un vehículo que acaba de
saír ó mercado, e “sentir”
as sensacións que transmi-
te ó conducilo. Se ademais

se trata dun automóbil de gamma
alta, potente e ben equipado como o
novo Fiat Croma que nos ocupa o
goce ós seus mandos está asegurado.

O deseño da carrocería e obra de
Giugiaro, quen lle conferiu unha liña
elegante á par que funcional. A súa
configuración está a medio camiño
entre un “cinco portas” e un “fami-
liar”. A extraordinaria amplitude
interior ben derivada das súas dimen-
sións externas de case 1,60 metros de
alto, 1,78 de ancho e 4,75 de longo.

A alta posición da banqueta dos
asentos facilita unha boa visibilidade
e dominio na circulación, ademais de
cansar menos os ocupantes. Destaca
a luminosidade interior e o bo fun-
cionamento do climatizador bizona
ideais de cara a afrontar unha viaxe
de longo percorri-
do. Os acaba-
dos inte-
r i o r e s
s o n
moi

bos aínda que algunhas pezas do sal-
picadeiro pequen de ser algo “plasti-
cosas” para un coche desta categoría.
É subliñable a cantidade de “gadjets”
que equipa de cara a facelo máis fun-
cional (estamos a falar de hocos,
guanteiras portaobxectos, o dobre
piso do maleteiro, as cortinillas dos
cristais laterais e outros elementos
que nos darán maior confort).

Neste caso probamos a versión
1.9 Multijet 16 v Emotion, que incor-
pora un motor turbodiésel con 150

cabalos e unha caixa de cambios de
6 marchas que lle imprime unha gran
facilidade para recuperar velocidade
e o mesmo tempo ter un consumo de
combustible moi reducido. Este bo
rendemento mecánico está baseado
na inxección directa de combustible
combinado co turbo e a culata de
dezaséis válvulas.

Sen ánimo de emborracharnos
con cifras é importante saber que
tamén está dispoñible unha versión
turbodiésel de 120 cabalos e outra de

200 CV (pero co motor de
2.4 litros) para os

máis esixen-
t e s .

Asimesmo, opcionalmente se pode
dispoñer dun cambio secuencial que
xa incorpora de serie o 2.4 Multijet.

A motorización de gasolina ten
147 cabalos e unha cilindrada de 2.2
litros e dezaséis válvulas.

Tódalas versións respetan os
limites máis esixentes das emisións
contaminantes (Euro 4).

Trátase dun vehículo con tódolos
avances tecnológicos e cun equipa-
mento de primeira. Temos tres niveis
de acabados a elixir denominados
Active, Dynamic e Emotion.

Xa dende o acabado Active se
incorporan o antirroubo electrónico,
o climatizador, o ABS con EBD, o
sistema antiincendio FPS, o control
de estabilidade ESP, airbags frontais,
laterais, de cabeza e de xeonllo.

E se imos á versión Emotion e a
cargamos con opcións podemos ter
un Fiat Croma con navegador, faros
de xenon, tapicería de coiro, teito
eléctrico practicable panorámico,
lamias de 18 polgadas, control de
velocidade...

Na proba dinámica resulta moi
áxil tendo en conta as súas dimen-
sións e peso (en torno a 1.500 qui-
los). Para acelerar de 0 a 100
km/hora só necesita 9 segundos e a
súa velocidade punta supera os 210,
máis que suficiente para arruinarse

coas multas de radar. Pero
temos un estu-

p e n d o
alia-

do: o control de velocidade co que se
gaña en confort, seguridade e tran-
quilidade. É moi agradable a súa
capacidade de recuperación (por
encima de 2.000 voltas para que se
note o efecto turbo) e o seu reducido
consumo. Durante a nosa proba, en
condicións reais de tráfico, con cons-
tantes aceleracións, freadas, en tráfi-
co urbano, autoestrada e estrada,
obtivemos un consumo real de tan só
6,9 litros cada 100 quilómetros per-
corridos.

A capacidade de freada queda
garantida con catro discos de freo
autoventilados e ABS con asistente
de freada de urxencia (EBD).

Durante a proba comezou a cho-
ver, e nesta época veraniega a sucie-
dade fai que o asfalto nos primeiros
minutos estea tremendamente esva-
radizo polo que tivemos unha boa
ocasión de comprobar o funciona-
mento do ABS e do control de esta-
bilidade (que por certo é desconecta-
ble).

Podemos asegurar que o control
de estabilidade fai totalmente impo-
sible que o tren traseiro perda a com-
postura. Con este vehículo só se
pode producir unha saída de vía por
dous motivos: ou o condutor se des-
pista e non xira o volante, ou é tal a
velocidade coa que se pretende abor-
dar unha curva que a inercia fai total-
mente imposible conseguilo. O lími-
te de estabilidade é altísimo e nin
sequera freando e virando o volante
violentamente á vez perde a estabili-
dade.

No concesionario Fiat Noyastar
de Santiago de Compostela pódese
adquirir un Fiat Croma con ata 5
anos de garantía ou 120.000 quiló-
metros grazas ó Programa “Fiat para
ti” o que da fé da confianza deposi-
tada no seu produto.

Augurámoslle unha boa acepta-
ción no mercado xa que poucos
fabricantes poderán ofrecer unha
relación calidade/prezo/equipamen-
to tan boa coma neste caso.

Luis Penido 
REDACCIÓN E FOTOS

Croma 1.9 Multijet 16V Emotion

Elegante e funcional



N
a actualidade o 80%
das transmisións
europeas son
manuais, mentres
que en América e o

Xapón practicamente o 100%
son automáticas. ¿A qué razóns
responde esta discrepancia?
Fundamentalmente son tres as
desvantaxes que ata o día de
hoxe tiñan as transmisións auto-
máticas:

1. Eran un 80% máis caras.
2. O seu funcionamento era

menos eficiente desde o punto
de vista do rendemento e do con-
sumo.

3. O condutor non tiña pleno
control sobre o vehículo.

Así e todo, nuns dez anos
prevese que o 36% dos coches
funcionen con transmisións
automáticas, pois a día de hoxe
xa non son tan caras como as
convencionais, facilitan a con-
ducción, se está mellorando o

aspecto do consumo e ademais
aumentan o pracer de conduc-
ción, pudendo escoller entre un
control absoluto ou unha relaxa-
ción no tipo de conducción que
desexemos.

Se comezamos polo princi-
pio, a necesidade dunha caixa de
cambios, en xeral, aparece para
transmitir o movemento rotativo
do cigüeñal ás rodas motrices,
despois de variar a relación

segundo as características da
estrada e das necesidades do
condutor. Por iso aparecen dis-
tintos tipos de caixas de cambio:

Manual
O condutor efectúa a selec-

ción da relación adecuada
mediante a palanca da caixa de
cambios, sendo necesario que o
condutor accione o embrague
para suprimir un tipo de forzas
provintes do motor que afecten
ós elementos móbiles da caixa
de cambios.

Semiautomático
O condutor efectúa a selec-

ción da relación adecuada
mediante a palanca da caixa de
cambios, sendo accionado o
embrague de forma automática,
mentres o condutor se concentra
na conducción.

Automático
Esta caixa de cambios non

necesita intervención por parte
do condutor xa que o sistema de
mando decide en que condicións
é necesario variar a relación.

O embrague queda sustituido
polo convertedor, facendo este a
misión do embrague por si mes-
mo.

Caixa de transferencia
Xeralmente acoplada a conti-

nuación da caixa de cambios,
tanto manual como automática.
A súa misión é aumentar o núme-
ro de relacións. Utilizado en
vehículos 4x4, vehículos pesados
ou, en xeral, vehículos sometidos
a condicións extremas.

Volvendo ás transmisións
automáticas, estas supoñen a
desaparición do pedal do embra-
gue, pero non da palanca de
cambio, se ben esta terá outro
tipo de función.

As posicións que pode ocu-
par a palanca son:

P (aparcamento e posición
de arranque): nesta posición, a
roda de aparcamento encárgase
de encravar o eixe de saída do
movemento. É equivalente ó
freo de man das transmisións
manuais, só se emprega co vehí-
culo totalmente parado, para
evitar que se desprace, e permite
accionar o motor de arranque.

R (marcha atrás): En canto se
accione o acelerador o coche
empezará a desprazarse hacia
atrás, polo que esta posición está
bloqueada para velocidades
superiores ós 10 km/h hacia
diante.

N (punto morto e posición de
arranque): O posible movemen-
to do motor non se transmite ás
rodas.

D (directa): En canto se
selecciona esta posición a caixa
de velocidades queda en posi-
ción de primeira velocidade. Ó
accionar o acelerador e comezar
a marcha é a propia caixa a que
xestiona os cambios necesarios
na relación de marchas. Pode ser
seleccionada tanto a vehículo
parado como en marcha.

2 ó S (segunda imposta):
Nesta posición o cambio é
tamén automático, pero non se
pasa de segunda, polo que resul-
ta útil en circulación por monta-
ña. Noutros modelos significa
conducción sport, e supón unha
conducción automática coas
revolucións máis altas.

As posicións P, R e 2 requi-
ren o desbloqueo dun seguro que
evita que sexan seleccionadas
durante a marcha accidental-
mente.

Cando a palanca de mando
está nalgunha das posicións
automáticas, os cambios de
velocidade prodúcense de acor-
do con tres factores: a velocida-
de do vehículo, a posición da
palanca selectora e a solicitación
do acelerador. Deste modo, o
condutor pode obter do cambio
unha conducción flexible e eco-

nómica, ou ben deportiva,
segundo cómo solicite ó pedal
do acelerador.

Cada día son máis as marcas
que apostan por caixas de cam-
bios automáticas, tanto para
modelos de representación coma
para modelos máis urbanitas.
Algún exemplo pode ser a trans-
misión desenrolada por Audi,
chamada Multitronic, que
mellora as estratexias de cambio
de acordo cas preferencias do
condutor detectadas segundo o
modo de utilización do pedal do
acelerador, polo que obtén unha
mellor aceleración, consume
menos, é máis cómoda, etc. Ou
o cambio Selespeed desenrolado
por Alfa Romeo basado na caixa
de cambios secuencial emprega-
da na Fórmula 1 por Ferrari.
Trátase dunha caixa de cambios
similar á caixa de cambios
Tiptronic empregada por outros
fabricantes de coches. A dife-
rencia respecto ó cambio de
Fórmula 1 está en que o
Selespeed tamén se pode empre-
gar como cambio automático.

Ademais, se queres un coche
pequeno, circulas habitualmente
por cidade, non te escapas dos
atascos diarios e aborreces o
pedal do embrague, moitas mar-
cas tamén che ofrecen o que
buscas: un coche que, por un
suplemento duns 500 euros
esconde unha caixa de cambios
idéntica á manual pero automa-
tizada grazas ó uso duns moto-
res eléctricos que accionan o
embrague e insertan as marchas.
Permite o seu uso en modo auto-
mático, proporciona confort e
suavidade nos cambios, e unha
resposta máis adecuada e instan-
tánea do motor, evitando a zona
baixa de xiro e a eliminación de
errores ó insertar as marchas,
inherentes ós cambios manuais e
que poden ocasionar custosas
avarías.

Tamén hai cousas que mello-
rar nos cambios automáticos,
como poden ser os consumos,
todavía máis altos que nos cam-
bios manuais convencionais, a
insonorización, ou o prezo, pois
entre 400 e 1.500 euros é unha
cantidade o suficientemente ele-
vada como para dudalo á hora de
decantarse por eles.

TECNICA
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Féliz Doce
TEXTO

A caixa de cambios 
automática fronte á

convencional manual
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T
ras nove probas, Lauda
presentábase en
Nürburg con cinco vic-
torias camiño de revali-
dar o título do 75. Nas

revoltas en que se localiza a cur-
va Bergwerk, o Ferrari fai un
estraño e enfila unha terroeira da
que sae despedido marcha atrás
cara ó medio da pista a tiro dos
coches que pasaban. Xa había
lume cando Merzario lle pasou
rozando e Ertl e Lunguer lle alu-
maron cos frontais, pero os refle-

xos exectáronos do asento cos
extintores na man e
ArturoMerzario meteuse de
cabeza na cabina flamexante
para arrastrar fóra da fogueira ó
home que lle quitara en Ferrari o
posto de traballo. 

Non era bo sinal o casco par-
tido, pero ó cabo foise restable-
cendo de alí a uns días das crises
respiratorias, principal conse-
cuencia negativa nos casos de
incendio, con extrema unción e
todo, ata o punto de que ás seis
semanas aparece en Monza cun
mono novo en disposición de
acabar o que deixara a medio

facer. A partir deste gran premio,
NikiLauda foi trampeando sen
quitarlle ollo a JamesHunt, que
dominou a segunda parte do
campionato ata chegaren á proba
decisiva do monte Fuxi, con tres
puntos de vantaxe a favor do aus-
tríaco. A mala vereda con que
amence o Xapón case fai imposi-
ble ver máis ca cortinas de auga.
Dá medida das circunstancias da
carreira a retirada motu propio
de LarryPerkins, CarlosPace,
EmersonFittipaldi e NikiLauda. 

Os problemas eléctricos ale-
gados por Ferrari non convence-
ron a ninguén de que Lauda non
lle puxese o que había que poñer
por moito que chovese, pero
sabéndomos o ocorrido en

Nürburg, é prudente respectar a
decisión de Nikolaus, fora por
pánico, fora por non dar aberto
os ollos como consecuencia da
suor e o bafo que as cellas non
protexían de toldarlle a visión.
As contas que botaron en
McLaren ó abandonar Lauda
conducían a levar a Hunt como
pouco á cuarta posición final. 

Debéronlle saír canas no
intento porque no medio de ner-
viosos cambios de rodas, exci-
tantes intercambios de posicións,
traicioneiros problemas de últi-
ma hora, JamesHunt andaba per-
dido, lera no panel que ía na sex-
ta posición na última volta e
pareceulle que quedara de quin-
to. Rozou tanto os límites que el

mesmo, aínda ben non desatara
os cintos, botou a correr para
agarrar polos colares a
TeddyMayer e poñer a caldo o
equipo ata que ve vir o director
do equipo e os mecánicos cos
brazos abertos e a botella de
champaña. Neses momentos
NikolausLauda collía un avión
pensando para si que... se chove,
xa escampará. 

Non se sabe ben se para apa-
recérserlles en soños ós que con-
denaron a decisión de abandonar
naquelas condicións, o caso é
que Lauda non se deixa facer a
cirurxía estética na cara, disque
para ensinarlle á xente nova o
significado de correr en coches
de carreiras.

G
rand Prix de
France. Dijon-
Prénois. 1 de xullo
do 79. Por primei-
ra vez anunciábase

un triunfo para un motor turbo
e simultaneamente para a mar-
ca francesa Renault. Aínda
encima corríase no GP de
Francia e os dous pilotos que
guiaban os RS10 turbocompri-
midos, Jean-PierreJabouille e
RenéArnoux, eran franceses.
Pero entón outro francoparlan-
te con acento do Quebec xurdiu
na sombra de RenéArnoux: era
o Ferrari 12 de Gilles. 4 voltas
para acabar. GillesVile xa non
dá pillado a Jabouille, cabeza
de carreira a 15 segundos. Por
detrás do Ferrari do canadiano
aproxímase o Renault de
Arnoux. Con dúas saídas da

aspiración, máis intimidatorias
ca decididas, o coche amarelo
presiona o coche colorado no
final da recta da Fouine e fór-
zao a arrastrar a roda exterior
dianteira, xa bastante castigada
polo que se ve. De momento,
mantéñense as posicións:
segundo e terceiro. 3 voltas
para acabar: René vénlle
comendo as papas, sae da suc-
ción e enfila o lado interior do
curvón Villeroy. En paralelo
con el, Vile aguanta polo lado
de fóra ata a fin da curva, das
de ida e volta que mide uns 200
metros. No treito de enlazadas
subsecuente, as eses de
Sablières, ensaia a trazar polos
ocos, pero non dá chegado a

eles. 2 voltas para acabar: O
Ferrari número 12, pasa pola
meta sen chegar de todo ó cu
do Renault, pero é igual: Vile
tira o o coche ó lado interno de
Villeroy antes de tempo arras-
trando as rodas dianteiras
varias ducias de metros ata que
á altura de Arnoux vai adqui-
rindo vantaxe por circular
pegado á corda da curva. O
francés non segue polo exte-
rior; levanta o pé e traza pola
zona limpa detrás do Ferrari.
Vese que vai máis sobrado, xa
que non se descolga tanto coma
Villeneuve cando lle toca ir por
detrás. Visualmente percíbense
as dúas máquinas ó límite. Se
puideran expresarse, bufarían

os escapes, fungaría o turbo,
carpirían os freos, roñarían as
suspensións, laiarían as rodas.
Última volta: Arnoux sae pega-
do de Pouas, a curva de entrada
á meta, e intenta pasalo pero
dáse de conta de que, se lle
adianta no medio da Fouine,
Vile devolveralle a xogada na
entrada ó curvón coma das
outras veces. Xa que logo,
mantén a velocidade ó rabo do
Ferrari. Vile veo vir e déixalle o
lado de dentro. A segunda posi-
ción está moi cara. Gilles con-
fía en que o T4 aguante unha
volta máis. Quizais para
nubrarlle a visión ó persegui-
dor, mete outra arrastrada de
30 metros coa roda exterior

dianteira para manterse en
paralelo durante a lonxitude
total da curva de marras. No
ápice acaba capitulando, pero
no primeiro furadiño que
encontra nas revoltas mete o
bico ata emparellarse. Pasan as
eses turrando coas rodas e
culebreando nos límites da
estabilidade pero sen intención
de botárense fóra un ó outro.
Nese momento o Jean-
PierreJabouille proclámase
vencedor de Dijon79, 14”59
antes de GillesVilleneuve e
14”83 de RenéArnoux. O pari-
sino vía recompensados os
anos pouco gratos dedicados
como especialista de posta a
punto nas medras do motor 1.5,
mentres que os dous tarabelos
que se lle empoleiraron no
podio levaron a competencia
deportiva con automóbiles ó
terreo do espectáculo como
nunca antes se vira.

Turbilleneuve

Lauda cum
laude (e II)

Ramón Novo Folgueira
SPRINT MOTOR

Ramón Novo Folgueira
SPRINT MOTOR
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Rali de ourense

¡Estas meigas!
O

nacional de asfal-
to visitou Galicia
por segunda vez
na clásica cita de
Ourense, retrasa-

da nunha semana por mor das
eleccións autonómicas. Día
atípico nesta zona de Galicia,
sen o habitual calor, e catro
treitos novos nunha proba que
voltabá ó coñecido asfalto do
entorno de Avión e O
Carballiño.

A nova versión de Toén-
Castrelo abría as hostilidades
con scractch para o Clio de
Miguel Fuster. Pero dende a
seguinte especial, o paso polo
novo Melón-Avión, o Peugeot
de García Ojeda colleu a cabe-
za para ter unha marxe de
dazaoito segundos no descanso
do mediodía.

Prevíase un rali duro e asi
foi. Un problema de embrague
eliminaba a Burgo na crono
inicial, caendo posteriormente
Vallejo e Carballido, outros
dous peóns galegos con
opcións ós postos de honra.
Entre os de serie era
Colldecarrera o líder, pese a un
trompo inicial, mentras que
Vallín lideraba a xeral provi-
sional do Desafío Peugeot,
única copa de promoción pre-
sente. Pilotos como Meira (pis-
tón), Rueda (motor) ou Conde
(avaría) xa dixeran adeus a
carreira.

Alí estaban
A tarde do rali ourensán

preveía un dobre paso polos
treitos de Cañón do Sil e San
Pedro de Rocas, ete producto
de unir Xunqueira e Virxe do

Monte, ámbolosdous de máis
de vinte kilómetros contra o
reloxo. E tra-la volta inicial o
equipo Peugeot parecía ache-
garse a un doblete, con Ojeda
comodamente na cabeza e
Vinyes aguantando na segunda
praza os ataques de Hevia e
Fuster cos coñecidos Clios.

Como Galicia é terra de
meigas, estas apareceron no
último bucle, desfacendo o
gran esforzo do equipo de
Moraral. Primeiro un palier e

despois un trompo retrasaron a
Ojeda e Vinyes respectivamen-
te, puidendo tan só o segundo
rematar no posto máis baixo do
pódio. Correndo e aproveitan-
do as circunstancias Hevia vol-
veu a vencer en Ourense,
secundado por un Fuster que
fixo igualmente un compretísi-
mo rali.

Noutro eido, Colldecarrera
firmou o seu tercer triunfo
consecutivo en grupo N, ocu-
pando a quinta praza final. A
cuarta fora propiedade dun
Santi Concepción que tivo
moitos problemas mecánicos
pero que foi co seu C2 o mellor
dos equipos Citroën. Mentres
Redondo, co segundo Fiat, era
o mellor galego na chegada, o
catalán Mascaró beneficiábase
dos abandonos de Vallín e
Guillén, ase como do relax de
Basols, para liderar o Desafío
Peugeot. A honra de ser o pri-
meiro local na chegada corres-
pondeulle a Chelis Gómez,
pese a problemas mecánicos de
última hora.

1º) Hevia-Iglesias ( Renault
Clio S 1600, 1º gr.A)
2h04’21”5

2º) Fuster-Medina (Renault
Clio S 1600) a 5”4

3º) Vinyes-Lorza (Peugeot
206 S 1600) a 26”1

4º) Ojeda-Barrabés ( Peugeot
206 S1600) a 3’45”3

5º) Concepción-Bello (
Citroën C2 S1600) a
3’53”7

6º) Colldecar rera-Lozano
(Mitsubishi Lancer EVO
VIII, 1º gr.N) a 4’24”0

7º) G u t i é r r e z - M o r e l l
(Mitsubishi Lancer EVO
VIII) a 4’50”6

8º) D e l g a d o - S a n t a n a
(Mitsubishi Lancer EVO
VIII) a 5’24”0

9º) Lemes-Cruz ( Mitsubishi
Lancer EVO VIII) a
8’56”3

10º) M a r t i n - R o d r í g u e z
(Mitsubishi Lancer EVO
VIII) a 6’07”1

Miguel Cumbraos
TEXTOS E FOTOS

Clasificación xeral

Hevia foi constante e levouse no
derradeiro intre a segunda 

victoria do 2005

Vinyes foi terceiro nun rali que Peugeot perdeu nos derradeiros quilómetros

Terceira victoria consecutiva de Colldecarrera no grupo N

Diversas circunstancias fixeron que Redondo fose o primeiro galego co segundo Fiat

38º
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A montaña galega, que
como ben saben os nosos lec-
tores no 2005 está dividida en
Trofeo e Campionato, veu o
desenvolvemento dunha cita
aínda moza, Cortegada, e outra
clásica, Chantada, ámbalasdú-
as válidas para o segundo dos
certames.

Estreando un novo perco-
rrido a carreira ourensana, que
chegaba o seu quinto ano de
vida, veu lo triunfo do xove
piloto navarro Íñigo Martínez,
que impuxo o Martini MK 52 ó
veterán asturián “Monchu”. A
terceira praza foi para Benito
Varela, líder do grupo CM, co
seu novo coche feito en
“Outeda racing”.

Por tan só dúas décimas
Pedro Ramos liderou o aparta-
do dos turismos, co seu coñeci-
do Mitsubishi Carisma, por
diante do incisivo Jaime
Castro. Outro EVO, o de
Magdaleno, foi o mellor entre
os coches de serie, correspon-
déndolle esta hora no grupo X
a Miguel Jacobo, pese a unha

saída de estrada na segunda
tanda oficial. Outros vencedo-
res desta costa foron Rodrigo
Rodríguez (Mégane), o máis
rápido entre os prototipos do
P,e o luso Monteiro, que pola
mínima impuxo o seu Escort
entre os poucos históricos pre-
sentes

A medias
Con noventa coches a coñeci-

da subida lucense acadou a súa
edición número trinta e dous no
habitual trazado a carón do río
Miño. O que se prevía como un
compreto fin de semana de
carreiras quedou frustrado polo
accidente do local Pedro Ramos

que saliuse fortemente na segun-
da e decisiva manga oficial, pre-
cisando traslado en helicoptero a
un centro médico.
Afortunadamente o bravo piloto
chantadino somentes sufriu
magulladuras, decidindo a orga-
nización suspender nese intre a
carreira e dar como válida a pri-
meira subida de carreira.

Deste xeito, e como domina-
dor dende a primeira ascensión de
adestramento, o asturián Victor
Abraham fíxose co triunfo, acom-

pañado no pódio lucense por
“Monchu e Benito Varela, os
mesmos que ocuparon estes luga-
res na carreira anterior.

Gozando, tanto el como a
afección coa súa condución,
Manuel Senra foi o mellor carro-
zado, mentres que Pedro Burgo
facía súa a primeira praza entre os
de serie. Outros vencedores en
Chantada foron o compostelán
Pedro Castañón (grupo P), o
porriñés Silvio Malvar (X) e o
antes citado Monteiro (históricos).

C
uestionados na
Fórmula 1, onde
Mónaco resiste, os
trazados urbanos xor-
den noutras especiali-

dades, buscando máis efectos
que o propio evento deportivo.
No mes de xullo viron a luz o de
Boavista, recuperado na vila
portuguesa de Porto, e o de
Bilbao, que debutaba nestas
lides. Ámbolos supuxeron unha
boa proxección para os seus
intereses, tendo craro protago-
nismo os representantes galegos.

Terceiro, pese a todo
A xornada de competición

no recuperado circuito portu-
gués incluía dez modalidades,
onde sobresaían as competicións
con fórmulas 1 dos anos 20 e 30.
Compretando o fin de semana

tomaban a saída vehículos do
Nacional de GT, entre os cales
estaba o vigués Pérez Fontán co
seu habitual Marcos LM.

Manuel Giao e o seu Mosler
dominaron a primeira carreira,
onde o pódio compretouse co
Porsche de Mello Breyner e o
Ascari de Zwart, sendo cuarto
Fontán, á vez mellor español
clasificado. Un erro de conduc-
ción eliminou a Giao na segunda
manga, triunfando o citado
Breyner, rematando o represen-
tante galego quinto, despois de
pasar por boxes tras ser embesti-
do polo Ferrari de Pedro Fontes.
O cómputo final das dúas man-
gas deulle o triunfo no Master
GT ó citado Breyner, acadando
o piloto vigués o terceiro posto
final, ó tempo que o primeiro
posto entre a representación his-
pana.

Merecido
Non foi afortunada a actua-

ción de Celso Míguez en Le
Mans, escenario da cuarta proba
das World Series by Renault.
Despois de ter diversos atrancos
nos adestramentos o piloto pon-
tevedrés obtiña un decimoquinto
e un duodécimo posto nas dúas
carreiras celebradas no trazado
Bugatti, onde vencían o xerma-

no Winkelhoch e o australiano
Power respectivamente.

Pero o piloto de Pons Racing
ía desquitarse, en certa medida,
na novedosa cita de Bilbao,
polas rúas da vila basca que
inauguraba deste xeito un espec-
tacular trazado urbano. Despois
de ter asinadas boas sesións de

adestramentos, Míguez acadou
os primeiros puntos rematando
sétimo na carreira inicial, onde
Kubika, Power e Gommendy
obtiñan as prazas de honra. Na
segunda manga o representante
galego liderou a carreira durante
oito xiros, manténdose cuarto
tralo obrigado cambio de pneu-
máticos, véndose obrigado a
abandoar pola fogosidade de
Salignon, que ó embestilo
rachoulle a dirección do seu
monopraza. A primeira praza
correspondeulle a Will Power,
acompañado no pódio final por
Danielson e Pavlovic.

Miguel Cumbraos
TEXTOS E FOTOS

Miguel Cumbraos
TEXTOS E FOTOS

Foráneos ó poder
Galego de montaña: Cortegada e Chantada

A experiencia é un grao, como demostrou Abraham na carreira lucense

Íñigo Martínez dominou en Cortegada pero abandonou en Chantada

Oporto e Bilbao
Galegos brillando… nas rúas

Míguez foi o verdadeiro protagonista da carreira do domingo, pese o seu abandono



O RUTÓMETRO
x u l l o  2 0 0 5

14

7
Consolidándose. O
trazado de Estoril aco-
lleu unha manga máis
da Copa León, ase
como do Master

Junior. Na oferta de Seat en cir-
cuitos  Oscar Nogués reforzou o
seu liderazgo, mentras que o
galego Luis Santana obtivo o
terceiro posto na segunda carrei-
ra. A regularidade, por outra
banda, deulle o primeiro posto
na xeral provisional ó vigués
Iago Rego na oferta de mono-
prazas por diante de Cortés e
Sánchez.

8
Triunfo asturiano.
A segunda edición do
rali Costa Atlántica
Classic veu o triunfo
final da parella astu-

riana formada por Rufino
Fontes e María Jesús Albuerne.
Diversas estradas de Portugal e
Galicia veron o desenvolve-
mento desta cita que chegaba a
súa segunda edición. Campos-
Figueroa (Mercedes 280SL) e
Oliveira-Oliveira (Lancia
Stratos) completaron os chan-
zos do pódio.

5
Novo reto. O dous
veces campión do
mundo de ralis
Carlos Sáinz afronta-
rá un desafío novedo-

so con cores diferentes.
Estamos a falar do Dakar 2006,
que por certo xa pechou as súas
inscripcións, onde o madrileño
estará ó volante dun
Volkswagen Race-Touareg,
copilotado polo experimentado
Andreas Schulz. De cara a pre-
para-lo coñecido e exixente
raid Sáinz estará na saida de
cita dos Faraóns no mes de
setembro.

6
Novo récord. A
proba de resistencia
por excelencia, é
dicir as 24 Horas de
Le Mans supuxeron

na edición do presente ano un
novo record na sua dilatada
historia. O danés Tom
Kristensen, que venceu con
Letho e Werner ó volante do
Audi R8, obtivo o seu sétimo
triunfo no trazado galo, supe-
rando deste xeito a marca en
poder do lexendario Jacky
Ickx, que obtivera seis primei-
ras prazas. Os vencedores
deron un total de 370 voltas ó
habitual circuito de La Sarthe.

2
Unha máis.
Accidentado resultou o
Rali de Avilés, sexta
proba do certame esta-
tal de asfalto. O ando-

rrán Vinyes saliuse na primeira
especial, ardendo o coche e
resultando con queimaduras de
pronóstico grave o seu copiloto
Xavi Lorza. No eido deportivo
terceira victoria de Hevia, por
diante de Sordo e Ojeda, sendo
Vallejo o mellor clasificado no
quinto posto. Gutiérrez liderou o
grupo N, sendo para Monarri a
Copa Citroën C2, na chegada da
cal estiveron os galegos Rico,
Garre, Muñiz, Bello e Cabanela.
Por último no Desafío asturiano
segundo posto para o lucense
Oscar López, sendo quinto o seu
irmán Pipo.

3
Variado. O mes de agosto presenta diversas citas de inte-
rese para o afeccionado galego ó mundo do motor. Non
haberá ralis – a semana pasada disputouse a cita da Baixa
Limia, proba da que informaremos no número de setem-
bro – pero si dúas subidas, Pontevedra e Cerdedo, válidas

para o Campionato autonómico. As citas co slalom serán en O Pino
e Parada-Amoeiro, mentras que o autocross visitará Laracha e
Arteixo, ésta última na cita do nacional da especialidade.

Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

4
Repartidas. O
Nacional de montaña
segue queimando eta-
pas, as dúas últimas en
terras do norte.

Langreo acolleu unha edición
máis da cita de Santo Emiliano,
onde as victorias foron para
Fombona (Audi A4) e Carlos
Hernández (BMW 320 ST). Na
proba asturiana o compostelán
Pedro Castañón obtiña un sexto
e un oitavo lugar pilotando o
coñecido Seat León Cupra.

Hórreo nº 23 Santiago de Chile, 34
Telf: 981 56 22 11 Telf: 981 59 58 59

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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PPPP EEEE RRRR CCCC OOOO RRRR RRRR EEEE LLLL OOOO VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
✆ 981 80 70 27 * 696 93 62 72 (MÓVIL)

ESPECIALISTESPECIALISTAS AS 
EN MOTOS DE EN MOTOS DE 

TTTT     RRRR    IIII     AAAA    LLLL

981 94 11 86

Para unha mellor seguridade vial

RReevviissee  aass  lluucceess
ddoo  sseeuu  vveehhííccuulloo

1
Con brillantez. As
proximidades de León
acolleron a terceira
manga do nacional de
terra, que volveu a ve-

lo triunfo do australián Pinker, o
segundo consecutivo ó volante
do seu Subaru. Mellor non o
poideron face-los galegos, rema-
tando segundo o ourensán
Pardo, primeiro da Impreza Cup,
e terceiro o coruñés Vidal, o
mellor no grupo N. O local Abel
Fernández foi o máis rápido
entre os dúas rodas motrices,
repetindo Josep Pérez na copa
Fiat.



PREZOS DE COCHES NOVOS
x u l l o  2 0 0 5

15

MODELO PREZO

206 desde 9.320

307 desde14.070

307 Break desde15.810

307 SW desde16.820

307 CC desde23.290

407 desde20.420

407 SW desde23.150

607 desde31.950

807 desde26.150

206 Comercial desde 9.990

Partner desde 11.680

Expert desde15.030

Boxer desde16.060

Modelo Prezo

147 nuevo desde 14.600 €

147 GTA desde 30.182 €

156 desde 16.603 €

156 SW desde 18.653 €

156 SW Q44 desde 28.703 €

156 CROSSW desde 31.903 €

GT COUPE desde 24.800 €

166 desde 27.650 €

GTV desde 24.827 €

SPIDER desde 26.927 

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
LIANA 1.6 4X2 14.602
LIANA 1.6 4X2 AUT. 16.202
LIANA 1.6 4X4 16.202
LIANA 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
MILLADOIRO

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
MILLADOIRO

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.
GETZ 1.5 CRDI  GL  3P  82 CV FEBRERO05 KM 0 9.800 euros

MATRIX 1.5 CRDI  GLS  ABS  102  CV FEBRERO05 KM 0 12.600 euros

GETZ 1.1 GL 5 P  AA      63 CV FEBRERO05 KM 0 9.000 euros 

SANTA FE  2.0 CRDI 4X4  112  CV DICIEMBRE04 21.500 euros 

ACCENT 1.5  GLS 5P   102  CV 2004   9.000 euros 

GETZ 1.5 CRDI GLS  FULL  3P  82 CV 2004 10.500 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

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.

D
ani Pedrosa saíu de
Donington Park coa
moral reforzada e o
liderato do Mundial
de 250 cc consolida-

do despois de celebrar como unha
victoria persoal a súa cuarta posi-
ción no Gran Premio de Gran
Bretaña. É para o bicampión
mundial o seu mellor resultado

nunha carreira en auga, e esta foi
especialmente complicada nun
trazado que esvara moitísimo
nestas condicións.

Dani fixo unha boa saída den-
de a pole e cando empezaba a tan-

tear a pista lle pasaron varios pilo-
tos. Era cuarto no seu primeiro
paso por meta, detrás do seu com-
pañeiro de equipo, Hiroshi
Aoyama, De Puniet e Dovizioso.
A chuvia volveuse máis intensa

conforme avanzaba a carreira e
Dani evitou cometer erros.
Concentróuse para manterse o
máis cómodo posible sobre a
Honda vendo ca diferencia cos
tres primeiros se ía incrementan-

do e que a súa vantaxe sobre
Sebastián Porto llo permitía e
acumulou unha experiencia
extraordinaria da que seguro se
beneficiará en posteriores carrei-
ras.

Hiroshi Aoyama viviu a situa-
ción oposta. Sabendo a súa sol-
vencia en auga e animado polo
seu bo “feeling” no warm up,
Hiro saíu como un foguete e rom-
peu a carreira en catro voltas,
cunha vantaxe de case tres segun-
dos sobre De Puniet. Mais os
dobrados apareceron esta vez moi
pronto, na volta 12. Hiro atopou-
se a un grupo numeroso diante de
pilotos lentos e, ó intentar superar
a un cun interior, se foi ó solo.

Dani afrontará hoxe mesmo o
GP de Alemaña, último antes do
parón de verán, cunha vantaxe de
34 puntos sobre Casey Stoner,
mentres que Aoyama é actual-
mente sétimo, a 7 puntos de Jorge
Lorenzo.

Fernando Cuadrado
SPRINT MOTOR

Dani máis perto 
da victoria final

O bicampión
asinou en

Donington a
súa mellor
carreira en

auga


