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E
ste mes produciuse o
Volkswagen Golf 24
millóns. A unidade en
cuestión é un 2.0 TDI
de 140 CV con acaba-

do Comfortline e en cor
Vermella Tornado. Este é o
modelo máis vendido do fabri-
cante xermano. Prodúcese en 7
plantas do grupo distribuídas
por todo o mundo. A produción
da quinta xeración deste modelo

iniciouse en outubro do 2003 e
inclúe unha versión R32, a máis
potente na historia do Golf.

En total, Volkswagen distri-
buíu máis de 719.000 Golf en
todo o mundo ó longo do pasa-
do ano. Os mercados máis
importantes en Europa son
Alemaña, Gran Bretaña, Francia
e Italia e fóra do continente son
Estados Unidos, Xapón e Corea
do Sul.

Vinte e
catro

millóns 
de Golf
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C
inco millóns de
vehículos Skoda
saíron das fábricas
da marca checa
dende 1991, cando

o Grupo Volkswagen tomou o
control da compañía. O vehí-
culo 5 millóns, un Octavia que
a compañía doou a unha ONG
da cidade, saíu da liña de
ensamblaxe de Mladà

Boleslav este mes.
O primeiro resultado da

colaboración co Grupo VW,
foi o lanzamento do Skoda
Felicia, o vehículo que ostenta
o maior número de vendas da
marca con 1.420.441 comer-
cializadas ata o ano 2001 can-
do deixou de producirse. O
primeiro modelo de Skoda que
utilizou a estratexia común de

módulos e tecnoloxías com-
partidas do Grupo Volkswagen
foi o Octavia. Este modelo
converteuse no símbolo da
nova imaxe da marca.

Os automóbiles Skoda
comercialízanse en 85 países
de todo o mundo e este ano a
marca conseguirá un récord de
produción con 491.000 unida-
des.

Skoda fabricou 5 millóns de
vehículos como membro da

familia Volkswagen

C
atro meses despois de
inicia-la súa comer-
cialización no noso
país, a marca Dacia
superou as mil unida-

des matriculadas do seu modelo
Logan.

Durante este ano, a gamma
Logan estivo constituída por 4
versións que resultan da combi-
nación de dous motorizacións de
gasolina e 3 niveis de equipamen-
to, cun prezo de venda ó público
que se situou entre os 7.800 euros
da versión Base 1.4 de 75 CV e

os 9.350 euros do Lauréate 1.6 de
90 CV. Dende febreiro do 2006, a
gamma contará, ademais, con
dúas versións equipadas co motor
1.5 dCi de 70 CV, o cal permitirá
ó Dacia Logan alcanzar un volu-
me de vendas superior ás 6.000
unidades.

Ante este escenario tan satis-
factorio, esta marca pertencente ó
Grupo Renault decidiu celebra-la
venda do Dacia Logan número
1.000, e entregou unha placa con-
memorativa á compradora do
devandito vehículo.

Mil unidades
matriculadas

do Dacia
Logan

Modelo Anos de produción Vehículos producidos*
Favorit, Forman, Pick up 1991-1994 768.690

Felicia, Felicia Combi, Pick up 1994-2001 1.420.441

Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan Dende 1999 1.379.978

Octavia, Octavia Combi (1ª Xeración) Dende 1996 1.144.677

Octavia, Octavia Combi Dende 2004 201.999

Superb Dende 2001 84.215

TOTAL 5.000.0000
* Ata o 1º de novembro do 2005
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U
n recente estudo
acaba de deixar-
nos bastante preo-
cupados. Case
poderiamos resu-

milo en que poucos conduto-
res están preparados para cir-
cular nunha situación inver-
nal extrema con neve ou mala
visibilidade.

Dous de cada tres condu-
tores españois 8 (un 67%)
admite que non sabe poñer
cadeas para neve no seu vehí-
culo, mentres que o 72%
recoñece non estar preparado
para conducir sobre neve,
segundo un estudo publicado
polo Real Automóbil Club de
España (RACE).

Esta asociación, que reali-
zou unha enquisa entre máis
de mil usuarios de diferentes
provincias españolas, consta-
ta así que a maioría destes
condutores descoñece a for-
ma de conducir e de circular
sobre neve, así como a colo-
cación de elementos básicos
para unha condución segura.

Outro motivo de preocu-

pación: este informe recolle
que só unha minoría dos con-
dutores enquisados responde
correctamente á pregunta
sobre o límite legal mínimo
de profundidade do debuxo
do pneumático.

Este estudo tamén reflicte
uns resultados arrepiantes,
pois indica que o 24% dos
accidentes se producen no
inverno (máis de 20.000),
segundo estatísti-
cas da Dirección
Xeral de Tráfico,
cun 24% de víti-
mas mortais, un
25% de feridos
graves e un 24%
de feridos leves
neste período.

Queda claro
que cunhas condi-
cións meteorolóxi-
cas de chuvia e
neve hai que ava-
lia-los riscos,
extrema-la pru-
dencia e adecua-la
nosa condución.
Deberemos leva-lo
noso vehículo en
óptimas condicións, así como
dispoñer dos elementos nece-
sarios para poder afrontar

unha situación de urxencia se
encontramos neve ou xeo.
Como por exemplo: cadeas
para poder circular pola neve,
unhas mantas (por se non
podemos circular) e o depósi-
to cheo; estes son elementos
que nos poden facer máis
doada unha situación invernal
deste tipo.

Din que é mellor previr
que curar, por iso é recomen-

dable que o condu-
tor se informe
sobre o estado das
estradas e a previ-
sión do tempo
antes de facer
unha viaxe, de ter
moi mal tempo hai
que pensar na
posibilidade de
aborta-la viaxe;
tamén deberemos
adecua-la nosa
condución ás cir-
cunstancias da vía,
aumenta-la distan-
cia de seguridade
entre vehículos,
modera-la veloci-
dade e realizar

máis paradiñas no caso de
desprazamento longo e con-
dución nocturna.

SPRINT MOTOR 

Desinformación e
imprevisión, malos

pasaxeiros

Dous de
cada tres

condutores
españois
(un 67%)

admite que
non sabe

poñer
cadeas para
neve no seu

vehículo
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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

Regulador e
limitador

voluntario de
velocidade
na gamma

Citroën

A
marca francesa
Citroën aposta
pola seguridade e
o confort, como
demostra o feito

de que case a totalidade da súa
gamma de turismos, C2, C3,
C3 Pluriel, Xsara Picasso, C4,
C5, C8 e o futuro C6, conta, de
serie ou como opción, con
regulador e limitador volunta-
rio de velocidade. Un 40,4%
dos turismos Citroën vendidos
nos 10 primeiros meses do ano
estaban equipados con este
dispositivo.

O limitador voluntario de
velocidade, que o 77% dos
condutores nacionais desexaría
ver no seu coche, segundo
unha enquisa recente realizada
pola Fundación RACC (Real
Automóbil Club de Cataluña)
e que tivo un amplo eco nos
medios de comunicación, per-
mítelle ó condutor definir unha
velociade máxima que non se
debe sobrepasar. Se quere
superala nalgún momento,
abonda pisa-lo acelerador ata
supera-lo seu punto duro. En
canto ó regulador, mantén
voluntariamente a velocidade
do vehículo nun valor progra-
mado sen que o condutor teña
que presiona-lo pedal do acele-
rador. Estes equipamentos
aumentan a seguridade e o
confort do condutor, xa que
pode centra-la súa atención no
que sucede na estrada.

A
marca dos 4 aros
lanzou unha
Edición Especial
limitada do A4 ber-
lina, combinando

tódalas versións deste modelo
–agás o motor 2.0 gasolina- co
paquete deportivo “S line”.

Este modelo incorpora de
serie distintos detalles estéticos
que lle confiren un aire máis
deportivo e diferenciador, como
por exemplo os anagramas espe-
ciais na grella dianteira, nas
molduras laterais e nas soleiras
das portas, as insercións interio-
res en aluminio mate, os asentos
deportivos tapizados nunha
combinación especial de tecido
“speed”/coiro e dotados de regu-
lación lumbar eléctrica para o
condutor e o acompañante, o
orixinal volante deportivo de 3
radios en coiro perforado con
costuras resaltadas cromatica-
mente e o pomo da panca de
cambios revestido con coiro per-
forado, para resalta-lo carácter
“sport” do modelo.

No apartado mecánico,
incorpora o tren de rodaxe
deportivo S line con suspensións
20 milímetros máis baixas, unha
adecuación máis dura dos mue-
lles e os amortecedores e lamias
en deseño de nove radios.

Listaxe de prezos
AUDI A4 Sline Edición

Limitada 
A4 1.8 T 163 CV ....................................31.550 euros
A4 1.8 T mult. 7 vel. 163 CV ................33.650 euros
A4 1.8 T quattro 6 vel. 163 CV ............34.220 euros
A4 2.0 T FSI 6 vel. 200 CV ..................34.500 euros
A4 2.0 T FSI multitronic 200 CV ........36.380 euros
A4 2.0 T FSI quattro 6 vel. 200 CV ......36.800 euros
A4 2.0 T FSI quattro tiptronic 
6 vel. 200 CV ........................................38.850 euros
A4 3.2 FSI multitronic 7 vel. 255 CV ..42.600 euros
A4 3.2 FSI quattro 6 vel. 255 CV ........43.000 euros

A4 3.2 FSI quattro tiptronic 
6 vel. 255 CV ........................................45.050 euros
A4 2.0 TDI 6 vel. 140 CV ....................31.600 euros
A4 2.0 TDI multitronic 7 vel. 140 CV ..33.480 euros
A4 2.0 TDI 6 vel. DPF 140 CV ............32.290 euros
A4 2.0 TDI multitronic 7 vel. 
DPF 140 CV ..........................................34.170 euros

A4 2.5 TDI 6 vel. 163 CV ....................35.450 euros
A4 2.5 TDI multitronic 7 vel. 163 CV ..37.330 euros
A4 3.0 TDI quattro 6 vel. 204 CV ........40.780 euros
A4 3.0 TDI quattro tip. 6 vel. 204 CV ..42.830 euros
A4 3.0 TDI quattro 6 vel. DPF 204 CV 41.550 euros
A4 3.0 TDI quattro tiptronic 
6 vel. DPF 204 CV ................................43.600 euros

Sprint Motor 
REDACCIÓN

A4 S Line, a 
exclusividade de Audi

Club Kia 4x4
Kia Motors Iberia, dentro dun amplo pro-

xecto que inclúe a maior fidelización ó cliente
e a potenciación da imaxe de marca, pon en
marcha o club Kia 4x4. Destinado ós posuido-
res dun Sorento ou dun Sportage, e baixo a pre-
misa do eslogan de Kia, “The Power to
Surprise”, o club nace co propósito de sorpren-
der ó cliente e trata de resaltar diferentes valo-
res de proximidade ou xuventude e ó mesmo
tempo ofrecer un novo servizo para o tempo
libre.

Este mes de novembro o club inicia as súas
actividades, ás que se pode asistir tanto indivi-
dualmente como en familia, con 3 cursos de
condución nas zonas de Valencia, Barcelona e
Madrid para posteriormente ampliar a rutas por
toda a península e incluso futuras saídas ó
estranxeiro.

Kia Motors Iberia desenvolveu ademais
unha web, ww.kiariders.com, que pon a dispo-
sición do socio a información sobre tódalas
novidades e accións do club e contén asesora-
mento personalizado, descarga de rutas e con-
cursos.
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A
un estilo orixinal
únense dimensións
xenerosas: o Alfa
Brera ten unha
anchura de 183 cm,

unha lonxitude de 441, unha
altura de 137 e unha batalla de
252 cm, aínda que o profundo
ahusamento do frontal e da par-
te traseira confiren ó modelo
unha imaxe moi compacta. Sen
diminuir nunca os compromisos
en materia de confort e funcio-
nalidade, como sucede a menu-
do neste tipo e automóbiles.

En función dos mercados, a
gamma ofrece diversas posibili-
dades que nacen da combina-
ción de dous motores de gasoli-
na de inxección directa JTS (2.2
de 185 CV e 3.2 V6 de 260 CV),
dúas versións; 10 cores de
carrocería; e 4 revestimentos de
tecido afelpado, Alfatex, pel e
pel “plena flor” Frau.

Este novo deportivo de Alfa
Romeo combina estes dous
excelentes motores de inxección
directa JTS con cambios manua-

les, de 6 velocidades, caracteri-
zados por desprazamentos redu-
cidos, acoplamentos precisos e
cargas reducidas.

O Alfa Brera engade un
equipamento deportivo e a trac-
ción integral “Alfa Q4” evolu-
cionada, de serie na versión 3.2
JTS.

Sprint Motor 
REDACCIÓN

Alfa BreraAlfa Brera

V
olkswagen presen-
ta en primicia
mundial o novo
CrossPolo no
Salón do Motor de

Essen. Este modelo de catro
portas, co seu distintivo
aspecto exterior e a súa gran
porta do maleteiro, é tan apro-
piado como práctico, un
acompañante ideal para un
estilo de vida dinámico. En
canto ó seu aspecto, o novo
CrossPolo destaca polo seu
chasis, que se elevou 15 milí-
metros máis, unhas lamias de
aliaxe lixeira de 17 polgadas,
robustos compoñentes de
carrozaría fabricados en

varias cores e un parachoques
redeseñado ó estilo dun todo-
terreo. No habitáculo hai
materiais de tapizado espe-
cial, asentos deportivos e aca-
bados de cromo, que caracte-
rizan o carácter versátil do
CrossPolo.

Este automóbil é o sucesor
do Polo Fun (no mercado
nacional chamouse Polo
Soho), que colleitou un gran-
de éxito (fabricáronse un
número 3 veces superior ó
que se planificara). A gamma
de motores abrangue tres de
gasolina (64 CV, 75 CV e 100
CV) e dous TDI, de 70 e 100
cabalos.

T
ódolos modelos de
Saab lograron a
máxima puntuación
na prevención contra
lesión de pescozo

nas últimas probas de impacto
traseiro dirixidas polo Centro
e Investigación Británico de
Seguros “Thatcham”. Tódolos
modelos deste fabricante
veñen equipados de serie co
sistema de repousacabezas
activo de Saab (SAHR) “Saab
Active Head Restraints”.

As probas de Thatcham
clasif ican a ef icacia que
ofrecen os asentos diantei-
ros e os repousacabezas
para previ-las lesións de
pescozo en varios niveis
‘Malo’, ‘Regular’,
‘Aceptable’ e ‘Bo’. O 9-3
Cabrio, o Sport Hatch e o 9-
5 obtiveron a mellor cualif i-
cación posible ‘Bo’, como
xa o logrou o 9-3 Sport
Sedán o ano pasado na pri-
meira rolda de probas.

Volkswagen
Race Touareg 2

O Race Touareg 2 presenta-
rase en Alemaña por primeira
vez no Salón de Esse.
Volkswagen competirá no Rali
Dakar 2006 con este modelo.

Comparado co seu predece-
sor, o Race Touareg 2 ofrece
unhas suspensións, potencia de
motor e visibilidade melloradas.
Exteriormente tamén destacan
unhas novas ópticas. En outubro
este vehículo completou un exi-
toso debut, no que conseguíu o
segundo e terceiro posto do Rali
de Portugal.

A marca xermana participará
con cinco destes prototipos tur-
bodiésel de 275 CV na clásica
proba do deserto, que terá lugar
entre o 31 de decembro e o 15 de
xaneiro, entre Lisboa e Dakar,
cun percorrido total de case
9.500 quilómetros.

CrossPolo Premio para o
repousacabezas de

Saab
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Mitsubishi acaba de presen-
ta-las primeiras imaxes do des-
eño definitivo do novo L200
destinado ó mercado do vello
continente, que será lanzado no
noso mercado durante a primei-
ra mitade do 2006. Este vehícu-
lo é unha recreación contempo-
ránea do concepto pickup que
realizou Mitsubishi tomando en
consideración os gustos e as
esixencias do cliente europeo.

O novo L200 caracterízase
por:
• O seu concepto e o seu des-

eño inspirado nos Montero
Evo gañadores do Rali Dakar.

• Tamaño apropiado: 500 cm x
180 cm para a versión de
Dobre Cabina.

• Ampla cabina con 215,3 cm
de lonxitude (dobre cabina), a
máis espaciosa do segmento.

• Sistema “Súper Select” con
tracción permanente ás catro
rodas, único neste segmento
(segundo versións e merca-
do).

• Sistemas Activos de Control
de tracción e estabilidade,
únicos na súa categoría.

• O máis manobrable con só
5,9 metros de radio de xiro.

• Cumpre con normas Euro-4
para motores Diésel.

• Catro estrelas no test

EuroNCAP.
• Tres posibilidades de carroce-

ría: simple, club e dobre cabi-
na con 4 portas.

• Comodidade e confort como
nun turismo, incluso para os
pasaxeiros da segunda fila
(inclinación do respaldo dos

asentos traseiros, hocos por-
tabebidas integrados no
apoiabrazos central...), con
elementos e detalles únicos e
característicos nunca vistos
antes neste tipo de vehículos
(ventanilla traseira eléctri-
ca...).

O
Saab 9-5 2.0t
BioPower, propul-
sado por etanol,
foi premiado pola
revista científica

americana Popular Science co
“Best of What´s New” (“O
mellor do novo”). O vehículo
está na actualidade á venda en
Suecia.

Este automóbil combina o
respecto polo medionatural
cunhas prestacións deportivas,
ofrecendo máis potencia que o
seu equivalente en gasolina, e
a posibilidade de funcionar
con etanol (E85) e gasolina en
calquera proporción.

O etanol prodúcese comer-
cialmente a partir dos granos
dos cultivos e de residuos
orgánicos (agrícolas e fores-
tais). Ó contrario ca gasolina,
o consumo de etanol non
aumenta as emisións de dióxi-
do de carbono (CO2) á atmós-
fera, evitando así o efecto
invernadeiro que contribúe ó
quentamento do planeta. Isto
débese a que a cantidade de
CO2 que se emite ó conducir
con etanol se compensa coa
que absorve a atmósfera cando
os campos de cultivo do grano
para a súa conversión están
medrando.

Redacción
SPRINT MOTOR 

Mitsubishi L200, un 
pickup ó gusto europeo

Galardón para o Saab 9-5 BioPower

BREVES

■ A planta que a multina-
cional alemá Benteler ten en
Vigo comezou xa a súa acti-
vidade coa produción e sub-
ministración de pezas para o
novo modelo “Grande Punto”
de Fiat, cun cadro de traballa-
dores de 110 persoas. A
fábrica traballará a pleno ren-
demento a finais do ano que
vén, data para a cal se calcu-
la que contará con 220 traba-
lladores.
■ O mercado automobi-
lístico nacional pechará o
2005 cun récord de matricu-
lacións e manterá un ton
positivo a curto prazo, a
pesar dos retos que afronta o
sector do automóbil, segun-
do datos dun informe do
Servizo de Estudos do
BBVA. O estudo destaca que
o “envellecido” parque auto-
mobilístico español necesita
renovarse.
■ A Confederación
Española de Talleres de
Reparación de Automóbiles e
Afíns transmitiu ó ministro
de Industria, Turismo e
Comercio que as asegurado-
ras impoñen unilateralmente
ó taller os prezos e os modos
de traballo. O representante
do colectivo de empresas de
reparación de automóbiles
piden tamén apoio para a
informatización dos talleres.
■ Mussap e Seniors
Franquicias asinaron un
acordo de colaboración para
comercializar un seguro de
automóbil para persoas
maiores de 60 anos. Este
pacto enmárcase dentro do
conxunto de accións que
leva a cabo “A Tenda do
Avó” para poñer ó alcance
dos seus socios vantaxes en
servizos asistenciais, sanita-
rios e de ocio.
■ Os prezos deste modelo
oscilan entre os 13.180 euros
do 1.4 Active e os 18.700
euros da versión equipada co
diésel 1.3 16V de 90 cabalos.
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A
gamma Caddy
ampliará a súa
oferta de cam-
bios e motoriza-
cións nas vindei-

ras semanas, coa incorpora-
ción do cambio DSG, que se

poderá pedir a partir de
xaneiro do 2006, e unha
mecánica turbodiésel de 75
CV de potencia, que xa está
dispoñible.

O DSG, que ofrecía ata
agora unicamente a gamma
de turismos, se incorpora por
primeira vez á oferta de
Volkswagen Vehículos
Comerciais. Este cambio, que

se ofrece en combinación co
motor diésel de 104 CV, com-
bina a facilidade de manexo e
o confort de rodaxe dos cam-
bios automáticos coas cuali-
dades dinámicas dos cambios
manuais e un consumo crara-
mente reducido.

Os prezos do novo Caddy
1.9 TDI 75 CV e dos Caddy
DSG son os seguintes:

O DSG chega ás 
VW Caddy

Redacción
SPRINT MOTOR 

V
olkswagen deci-
diu atrasa-la
saída ó mercado
do seu novo
modelo conver-

tible “Eos” pola gran
demanda que xerou antes
da súa venda, que impide
que se poida lanzar ó mes-
mo tempo en toda Europa.

A marca tiña previsto
comercializa-lo “Eos” o
próximo mes de febreiro; ó
f inal sairá ó mercado no
verán do 2006.

O
coche de concepto
Antara GTC (Gran
T u r i s m o
Crossover) logrou
o título de “Coche

de Concepto do Ano” na presen-
te edición dos premios da revis-
ta Autocar.

Dende a grella do radiador

en forma de “V” segura de si
mesma ata as contundentes
lamias de 20 polgadas de alumi-
nio pulido, o estudo do Opel
Antara GTC simboliza un dina-
mismo que rompe os límites
convencionais. Este modelo
combina os patróns de deseño
aparentemente contraditorios
dun cupé deportivo e un potente
SUV, e ó mesmo tempo racha
con eles.

Redacción
SPRINT MOTOR 

Opel Antara GTC

Exitazo do VW EOS

O
Opel Meriva ini-
ciará o 2006 cun
deseño posto ó
día, novos propul-
sores e unha ofer-

ta de elementos tecnolóxicos
ampliada, entre os que se
inclúe a luz de curva e de xiro
(Sistema de Iluminación
Adaptativa – AFL), dispoñible
por primeira vez no segmento
dos monovolumes pequenos.

Este modelo compacto de 5
prazas estará dispoñible nos
concesionarios a partir do mes
de febreiro do vindeiro ano, o
mesmo tempo que o estará a
nova versión de altas presta-
cións, o OPC con motor 1.6
Turbo de 180 cabalos.

Cun novo motor 1.3 CDTi
(75 CV) de alta tecnoloxía de
acceso á gamma diésel e o
motor 1.6 (105 CV) que incor-
pora a tecnoloxía TWINPORT
que aforra combustible,
súmanse dúas eficientes moto-
rizacións á gamma do Meriva.

Posta ó día
do Meriva

Modelo P.F.F. (Euros) P.V.P. (Euros) (Mixto) P.V.P. (Euros) (Turismo)

VW Caddy 1.9 TDI 75 CV Kombi 5 prazas 13.770 16.176,20 17.152,35

VW Caddy 1.9 TDI 75 CV Kombi Plus 5 prazas 14.490 17.011,40 18.037,95

VW Caddy 1.9 TDI 75 CV Kombi 7 prazas 14.280 16.767,80 17.779,65

VW Caddy 1.9 TDI 75 CV Kombi Plus 7 prazas 15.000 17.603,00 18.665,25

VW Caddy 1.9 TDI 104 CV DSG Furgón 16.670 19.540,20 20.719,35

VW Caddy 1.9 TDI 104 CV DSG Kombi 5 pr. 17.110 20.050,60 21.260,55

VW Caddy 1.9 TDI 104 CV DSG Kombi Plus 5 pr. 17.490 20.491,40 21.727,95

VW Caddy 1.9 TDI 104 CV DSG Life 5 pr. 19.050 22.301,00 23.646,75

VW Caddy 1.9 TDI 104 CV DSG Kombi 7 pr. 17.620 20.642,20 21.887,85

VW Caddy 1.9 TDI 104 CV DSG Kombi Plus 7 pr. 18.000 1.083,00 22.355,25

VW Caddy 1.9 TDI 104 CV DSG Life 7 pr. 19.500 22.823,00 24.200,25

Redacción
SPRINT MOTOR 
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O
s deseñadores
de Saab fixe-
ron un exce-
lente traballo
no 9-5, conse-

guindo unha apariencia
estilizada con matices
deportivos que melloran a
súa presenza . Dentro do
segmento das berlinas de
porte clásico, e dicir o con-
cepto de 3 volumes destaca
polas súas prestacións e
versatilidade.

A apariencia deportiva
e as brillantes liñas, carac-
terísticas dos novos 9-5
Sedán e Wagon 2006,
reforzan a oferta da marca
escandinava no segmento
premium e serven de esca-
parate para a introdución
dunha nova gamma de
motores turboalimentados.

As modificacións,
inclúen nova instrumenta-

ción e sistemas de infor-
mación e entretemento.
Ademais dunha gran varie-
dade de motorizacións que
abarcan todo tipo de cilin-
dradas e potencias.

Os cambios exteriores
obra do deseñador xefe de
Saab Simon Padaian dotan
ó frontal dun deseño audaz
e liñas máis fluídas para
ambos, Sedán e Wagon.

A carrocería completa-
mente redeseñada e unha
nova grella con adornos
tipo ala, derivados do pro-
totipo Saab 9X, móstranos
o camiño que seguirá o
deseño dos futuros Saab.

En canto o interior
Saab ofrécenos un ambien-
te deportivo co frontal,
tapizados e guarnecidos en
tonos escuros e as inser-
cións e guarnecidos das
portas facendo contraste.
Os novos efectos de
madeira veteada e acaba-
dos metálicos dótano dun
aspecto moderno e elegan-
te.

Cunha ampla gamma
de motores, todos turboali-
mentados propulsados por
gasolina ou gasóleo, o
comprador ten moitas
opcións para cubrir as súas
demandas. Destacar o novo

diésel 1.9TiD de 150 CV e
un exclusivo 2.3 Turbo
(tope de gamma) de 260
CV. As versións turbo de
gasolina con 150, 185 e
220 CV completan a fami-
lia.

En canto a seguridade
ven cunha completa dota-
ción de elementos, incluín-
do o sistema de repousaca-
bezas activo de Saab
(SAHR). Control de esta-
bilidade ESP de serie para
tódalas versións, e o siste-
ma Saab ComSense de
xestión dinámica da carga
de traballo que prevé a dis-
tracción do condutor.

Proba
dinámica

Coas innovacións que incorpora, o Saab 9-5
e un craro candidato a ser un dos líderes do seg-
mento, moito confort e boa maniobrabilidade.

Tivemos a ocasión de probar unha unidade
do 9-5, en concreto a versión aero de 260 CV.
Un propulsor cheo e moi suave da mostras do
seu enorme potencial en estrada aberta.

O seu cambio de cinco velocidades esta ben
escalonado e vai acorde co gran rendemento do
motor, facéndonos gozar da súa ampla banda de
utilización e da súa gran potencia. Así e todo, en
estradas reviradas hai que lle poñer pegas: unha
suspensión demasiado blanda e unha dirección
asistida moi lixeira priman máis a comodidade
ca condución deportiva. Entrando nas curvas
nótanse os cambios de masa pero os seus apoios
son notables. De tódolos xeitos, hai que lembrar
que é un vehículo familiar e seguramente estea
pensado para ir con carga.

O que queda craro é que o novo Saab 9-5 é
capaz de plantar cara ós seus rivais nun segmen-
to que mellora día a día.

❍ Fiscal
❍ Administrativ o
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

Ray Mosquera
SPRINT MOTOR

Confort,
deseño e
prestacións

9-5
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O
novo Seat León
amósase como un
compacto deporti-
vo con excelentes
prestacións a un

gran prezo. O modelo, con clara
tendencia Sport, vai destinado a
un público que prime a deporti-
vidade e a estética por riba dou-
tros apartados. O éxito colleita-
do nos seis primeiros meses de
vendas fai que a marca españo-
la sexa optimista e planea incor-
porar á gamma motorizacións
máis potentes a curto prazo.

O caso que nos ocupa é: que
modelo elixir entre as opcións
que nos ofrece o fabricante
dende o comezo da súa comer-
cialización. O 2.0 diésel de 140
CV ou o 2.0 de gasolina de
150. Trátase dos xa coñecidos
propulsores que nos propón

Seat de excelente resposta e
progresividade. Ambas opcións
dispoñen de inxección directa e
transmiten poderosas presta-
cións e sensacións deportivas.
As unidades que probamos
eran exactamente iguais con
acabado Sport-Up.

A instrumentación é clara e
completa e posúe un moderno
salpicadeiro con acabados de
boa calidade. En canto ó espazo
interior é suficiente e axustable
a calquera talle e tamaño. O
maleteiro normal para a súa
categoría ten unha capacidade
de 341 litros. A característica
diferenciadora neste caso era a
mecánica. As cifras para o dié-
sel son de 203 km/h de veloci-
dade punta e unha aceleración
de 0 a 100 en 9,3 segundos.
Para o de gasolina a velocidade
máxima chega a 206 km/h e os
0 a 100 baixan a 8,8 segundos.
Unhas cifras moi similares que

fan que a balanza se decante tal
vez polo consumo.

Se as cifras das prestacións
son mínimas, no apartado de
consumo as diferenzas son
notables. Para o propulsor de
gasóleo 5,6 litros ós 100 quiló-
metros fronte a 7,9 litros ó 100
para o de gasolina.

Ós mandos do León tense
unha boa posición de condución
e todo está ó alcance da man
con facilidade. O coche emana

deportividade en tódolos aspec-
tos e en marcha é moi silencio-
so. O seu comportamento en
estrada é excelente. É moi doa-
do de conducir a calquera ritmo
e a súa firme suspensión dótano
dun equilibrio soberbio en
ambas versións. O cambio de 6
velocidades está ben graduado e
é de aceptable precisión. O
cambio DSG non estaba dispo-
ñible pero con seguridade sería
unha opción recomendable. Os

freos, moi potentes e de exce-
lente tacto no pedal, van acor-
des coa súas prestacións. Sen
diferenzas prestacionais nota-
bles en estrada, inclinámonos
pola versión TDI polo seu con-
sumo máis contido e un motor
máis cheo debido ós seus maio-
res valores de par. Por outra
banda, o FSI é máis silencioso e
ofrece unhas sensacións máis
deportivas.

Prezo para versións con aca-
bado Sport-Up:
2.0 TDI 140 CV: 23.622 euros
2.0 FSI 150 CV: 23.363 euros

Ray Mosquera
SPRINT MOTOR

León 2.0 TDI 

versus 2.0 FSI

G A S O L E O  F R O N T E  A  G A S O L I N A

versus 2.0 FSI

León 2.0 TDI 



Q
ue os prezos da gaso-
lina están polos ceos
e as estradas atasca-
das de tráfico? Non
importa, encántanos

andar en automóbil. Sempre foi así
e sempre o será. E agora hai novos
aparatos de navegación, sistemas
de entretenemento con audio e
vídeo, e rastreadores con tecnolo-
xía satélite que axudan a suavizar a
viaxe máis agotadora e estresante.
Tanto se vostede vive detrás do
volante como se o manexa soa-
mente cando é necesario, estes
aparatos e servizos poranlle ale-
gría á súa viaxe.

Os sistemas de navegación son
uns deles. Hai cantidade de boas
razóns para comprar un dispositi-
vo con sistema de navegación glo-
bal (GPS, polas súas siglas en
inglés) para o seu automóbil.
Primeiro, pode aforrarlle tempo e
reducir os seus gastos en gasolina
ó levarlle ó seu destino sen dobrar
por error na rúa equivocada nin ter
que regresar. Ademáis, pode axu-
darlle a atopar gasolineiras, restau-
rantes, parques e outros puntos de
interese polo camiño. Pero a razón

principal é non ter que escoitar
xamais ó seu acompañante dicir,
“Quizais debemos parar e pregun-
tarlle a alguén”.

Os dispositivos GPS coordi-
nan unha sinal que reciben de un
ou máis satélites coas súas bases
de datos internas de mapas. Entón,
mentres vostede o manexa, mós-
tranlle onde se atopa, nuns mapas

que aparecen en pantalla, e cando
ingresamos o nome do noso desti-
no ou punto de interese, danos ins-
trucións para chegar ó lugar, tanto
na pantalla como cunha voz. A
maior parte dos dispositivos GPS
novos para os automóbiles alma-
cenan os seus mapas en discos
duros internos, e algúns deles res-
ponden ás ordes mediante o siste-
ma da voz do condutor, como
exemplo o novo sistema V2c de
Ford, que combina varias utilida-
des xuntas mediante o recoñece-
mento da voz.

Outros equipos multimedia
con novos sistemas de comunica-
ción son os sistemas de maos
libres con tecnoloxía de radio
Bluetooth, coa cal o condutor
pode conservar o seu teléfono no
seu bolso ou na súa carteira. Basta
xirar a chave do contacto, o siste-
ma detecta o seu teléfono, sincro-
niza a memoria do sistema coa súa
axenda e a partires dese momento
todas as súas chamadas realizaran-
se a través do sistema de maos
libres. Cando chama, quen fala
oirá o seu interlocutor a través do
sistema de audio do seu vehículo e
poderá realizar chamadas só con
nomear algún dos 500 nomes que
é posible almacenar na memoria
do sistema. Así mesmo, cando
recibamos unha chamada dun
contacto grabado no sistema, este
nos anunciará o nome da persoa
que nos está chamando e podere-
mos decidir se desexamos atender
a chamada ou non mediante os
comandos vocais de control de
chamada. O recoñecemento vocal

reempraza as difíciles manipula-
cións a efectuar no coche para
compoñer un número de teléfono
e realizar unha chamada, o que nos
permite conducir e falar por telé-
fono con total seguridade.

Por outra banda, cada día
somos máis os que temos unha
colección de MP3 no noso PC.
¿Como reproducir esas cancións
no noso automóbil? Pois agora
existen varios reprodutores MP3
novos para vehículos que conteñen
as cancións dos discos duros dos
PCs de escritorio e portátiles. Por
exemplo, o reprodutor MP3 HDA-
5460, de Alpine, que se coloca no
taboleiro de mandos, conten un
disco duro desmontable de 16GB.
Vostede pode usar o software que
ven incluído para organizar a súa
colección de MP3 no PC e logo
baixar as gravacións ó disco duro
mediante unha conexión USB 2.0.
Ademáis, o panel do dispositivo
ten un interruptor que lle permite
buscar na súa colección segundo o
título da canción, a carpeta, o can-
tante ou o álbum.

Coincidindo coa presentación
dos novos Eos e Golf R32 no
Salón do Automóbil de Fráncfort,
Volkswagen é o primeiro fabrican-
te que ofrece este moderno siste-
ma de conexión USB para a súa
gamma de vehículos, empezando
polo Golf, Golf Plus e Touran, ata
estar dispoñible para o resto de
modelos ó longo do vindeiro ano.

Entrando con forza na música
dixital portátil está Apple co adap-
tador iPod®. E fabricantes coma
Pioneer ou Alpine xa dispoñen de

equipos cunha conexión IP-Bus
ou USB para conectar a súa iPod ó
seu equipo de son e desfrutar, lite-
ralmente, durante días da súa
música dixital preferida. Disfrute
dunha saída ó campo ou alegre a
súa viaxe cotiá ó traballo; o adap-
tador iPod® tamén funciona como
cargador iPod.

O seu iPod intégrase comple-
tamente no seu equipo de son
actual. Contrólelo tal como o fai
normalmente co audio do seu
automóbil: directamente na súa
unidade principal, co mando a dis-
tancia ou, mellor aínda, co mando
a distancia integrado no volante.
Seleccione a ubicación do coche
onde colocar a súa iPod®, unha
vez o conecte. Practicamente é
posible en calquera lugar: como-
damente ó seu lado na consola, no
asento do acompañante, no salpi-
cadeiro, ou ben oculto de forma
segura na guanteira. Deste xeito
poderá decidir facilmente se quere
ter a súa iPod ó alcance da mao ou
oculto ós ollos dos ladróns. Cun só
vistazo á súa unidade principal o
saberá todo: canción, artista,
álbum, etc. Mediante a unidade
principal ou o mando a distancia
poderá buscar a música que des-
exa por lista de reproducción,
xénero, artista, álbum ou, simple-
mente, buscar unha canción con-
creta e todo iso sen a menor perdi-
da de calidade de son. Recordade:
iPod só pode utilizarse para efec-
tuar copias legais ou autorizadas
polos propietarios dos dereitos.

Se vostede prefire calidade en
lugar de cantidade, sentirase com-
pracido ó escoitar que DVD-
Audio xa está listo para acompa-
ñalo na súa viaxe. Este novo for-
mato combina unha versión que
ten un son envolvente de 5.1 can-
les coas gravacións que teñan pis-
tas de son estéreo tradicional. Así e
todo, cabe destacar que os discos
requiren un reprodutor DVD (en
comparación, os CDs Super Audio
tamén ofrecen son con 5.1 canles e
teñen unha pista estéreo tradicio-
nal que se pode escoitar no repro-
dutor de CDs existente no automó-
bil). Moitos dos discos DVD-
Audio tamén teñen vídeo, imaxes
e outro material xunto coas pistas
de música.

Coa introdución destas novas
tecnoloxías no mercado, a condu-
ción dos vehículos nunca volverá a
ser igual, pero tendo en conta que
máis tecnoloxía pode significar
máis despistes. Ademais, non con-
fíe cegamente neles.

TECNICA
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Féliz Doce
TEXTO

O automóbil dixital.
Do cassette ó iPod
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U
n concepto de bóli-
do que maquinou
DerekGardner subs-
tituíu a nomenclatu-
ra seriada da casa

Tyrrell. Era normal, dado que o
project número 34 do enxeñeiro
(P34) estaba fóra de todo con-
vencionalismo. Daquela aínda
non irrompera no paddock un
fillo de diplomático finlandés
con pintas de anunciar Martini.

De máquinas e de homes
Ramón Novo Folgueira

TEXTO

Música V10

O
s autos do ano 76
foron o Ferrari 312T
2, campión de cons-
tructores, o
McLaren-Ford M23

D, campión de pilotos con Hunt e
o Tyrrell P34 tres eixes, vencedor
en Anderstorp. Tamén chamaron a
atención o Surtees TS19, patroci-
nado por preservativos Durex mai-
lo JS5 de Ligier Gitanes, identifi-
cable por unha chemineísima por
toma de aire que lle valeu o apela-
tivo de cafeteira. Estes e outros
monopostos que non deron tanto
que falar, como o Lotus 77, o
Brabham BT45 ou o March 761,
sufriron dúas reformas considera-
bles no aspecto físico: o adianta-
mento do voladizo do alerón tra-
seiro en 20 cm e, a partir do GP de

España, a prohibición de elevar por
encima da cabeza do piloto a entra-
da de aire superior, que Ferrari
resolveu mandándoa ó frontal da
cabina mentres que McLaren
impuxo a tendencia de rebaixala a
ambos lados da cabeza do piloto.
O 312T 2, evolución natural do
312T do 75, herdaba o equilibrio e
álzase co título de construtores sen
retocar máis que as suspensións,
aumentar a batalla e reducir as
vías. En posición de poder tamén
se mantivo o M23 versión D de
McLaren, campión outra vez des-
de Emerson Fittipaldi. Igual có
Lotus 72, conseguiu dous campio-
natos de pilotos, ademais de 16
triunfos entre Hulme, Revson,
Fittipaldi, Mass e Hunt, e botou
anos en plena forma desde o 73 ó

77. Era máis amigo das rectas ca
das voltas e no 76 montou unha
caixa Hewland de seis velocidades
que aproveitaba mellor a evolución
actualizada do DFV. No intervalo
de reflexión que se tomou Lotus, a
parcela innovadora correu a cargo
da casa Tyrrell co P34, indiscuti-
blemente o auto do ano. Adaptado
xa á prohibición de aspirar o aire
pola tobeira superior, rompeu
esquemas montando tres eixes,
dous deles no tren directriz. Derek
Gardner razoaba o seu discurso: a
inferior dimensión do tren diantei-
ro, menor superficie de ataque e
maiores beneficios aerodinámicos.
A formulación teórica que deviu
neste experimento estaba baseada
en optimizar como fora o tempo de
velocidade máxima nas rectas, xa

que o paso por curva viña sendo
semellante en todos os modelos.
As principais vantaxes do invento
foron que dous eixes de rodas fre-
an máis ca un, o cal atrasa o
momento de frear, e que tres pol-
gadas menos de sección nas rodas
reduce os efectos da rotación inver-
sa sobre o fluxo de aire que perfila
o auto, pero na práctica fóronse
amontoando os inconvenientes,
como o peso suplementario dunha
suspensión máis, a reubicación de
compoñentes, a posición do piloto

e as posibilidades de evolución. O
feito de non ser imitado por outros
proxectistas motivou que
Goodyear plantexase dúbidas en
torno á rendibilidade de construír
pneumáticos exclusivos de dez
polgadas, o que finalmente condu-
ciu o equipo de Ken Tyrrell a refa-
cer os deseños para volver á liña
convencional. Non estaba para ser,
coma cando foi da dobre tracción
ou da propulsión por gas, e quedou
aparcado na anécdota, lembrada
sempre con romanticismo.

O
mundial do 82
non o ganou
Brasil, senón
Kei joRosberg ,
“Keke” para

todas. O finlandés nacera por
circunstancias en Estocolmo.
Desde que chegara á F1 con 29
anos non tivo acougo en
Theodore, ATS, Wolf,
Fittipaldi e Williams. Nos seis
anos que botou deu mostras de
individualismo pero tamén de
boa preparación física e consis-
tencia mental. O cigarro, as
ray-ban, un estilo de conducir
salvaxe e a forma do bigote,
tan distintivo coma os de
Trintignant, GrahamHill,
Regazzoni ou Mansell, acen-
tuábanlle o carácter algo chule-
ta e desinhibido para chegar a
dicir “Eu era coma unha prosti-
tuta: pagado por correr no que

fose, coma elas por amar a
quen fose”. Arroutado no
coche e na vida, de nada valía
que os mecánicos lle pegaran
notas no coche “Keke, trátao
coma a unha virxe, por favor”.
Dominaba á perfección a tra-
seira con gas e mans, pero o rei
do contravolante nunca foi
considerado bo polo veredicto
dos seus compañeiros. Sexa
como for, o seu esquivo título á
conta dunha victoria desmere-
ce o talante combativo e cere-
bral que o potenciou ata os cin-
co podios a base de carreiras-
control. Unha victoria-un título
resulta difícil de dixerir, pero
reivindica o papel dos pilotos
non programados para ganar,
coma Hulme; aínda que sexa
por esto, non é menos xusto ca
subcampionatos dos cacarexa-
dos StirlingMoss e JackyIckx.

Rosberg, un nórdico alatinado

O contradiscurso de Tyrrell

76 CONSTRUTORES PUNTOS MODELO MOTOR PILOTOS PATROCINADOR

1
Scuderia
Ferrari

83 312T 2 Ferrari
Lauda /

Regazzoni
Michelin –

Agip

2

Texaco
Marlboro
McLaren

74 M23 D
Ford

Cosworth
Hunt /
Mass

Marlboro –
Texaco

3
Elf Team
Tyrrell

71 P34
Ford

Cosworth
Scheckter /
Depailler

Elf / 
Goodyear

82 CAMPIONATO PUNTOS GP POLES V.R. PODIOS

1 Keke Rosberg 44 1 1 0 6

2
Didier Pironi 39 2 2 2 6

John Watson 39 2 0 1 5

4 Alain Prost 34 2 5 4 4

5 Niki Lauda 30 2 0 1 3
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Repartidas estiveron as
vitorias nas probas do galego
de slálom celebradas nas loca-
lidades de Fene e Monterroso.
Os resultados acadados deixa-
rán a solución do certame para
a derradeira carreira do ano a
celebrar no circuito Paris
Dakart de Sanxenxo.

Así, Manuel Lojo impoñía
o seu 205 na cita coruñesa,
por diante do Saxo de Iván
Cagiao. Na cita lucense era
Celestino Iglesias o mellor
por diante do sarriano Raúl
López. Lojo, ó volante do seu
Peugeot, e Iglesias, co habi-

tual Citroën, dirimirán a coroa
na decisiva proba que volverá

a ser organizada por Salnés
Motor.

O campionato galego de mon-
taña, sentenciado xa a favor do
navarro Íñigo Martínez, baixou o
seu telón en asfalto ourensán, coa
celebración da aprazada Subida a
Castro de Beiro.

Refrendando un ano pouco
doado para il Cristóbal Serantes
impuxo o seu Ralt por diante do
Speed Car do asturián Óscar
Palacio. A terceira praza, primeira
en carrozados e en grupo A,
correspondeu ó local Chelis
Gómez. Noutra orde de cousas na
carismática cita da capital das
Burgas José Ramón Rodríguez
(Clio RS) foi o mellor entre os

coches de serie, correspondéndo-
lle esta honra a Silvio Malvar (R-
5 Turbo) e a Rodrigo Rodríguez
(Mégane) nos grupos X e P res-
pectivamente. Con tan só tres his-
tóricos na xeral final o Mini do
portugués Batista volveu se-lo
mellor.

O
nacional de ralis
de terra pechouse
en pistas ourensás
de Verín e A
Gudiña. Cita

determinante para aclara-lo
campionato absoluto, o título
de dúas rodas motrices, a cabe-
za do grupo N e o liderazgo nas
motos.

Un problema na documenta-
ción do seu coche impediu a
Samuel Lemes toma-la saída na
primeira carreira, ocasión que
podería aproveitar Alex
Villanueva. O madrileño empe-
zou domiñando a carreira pero
unha rotura de palier deixouno
fóra, dando automaticamente o
título ó piloto canario.

O relevo colleuno Izaguirre,
tralo que ían os galegos
Amador Vidal e Sergio Vallejo,
este descubrindo as característi-
cas dun Lancer EVO VIII MR.
A presión poido co piloto vasco
que se saíu na derradeira espe-
cial deixando a vitoria a Vidal
pola escasa marxe de seis cen-
tésimas sobre o citado Vallejo,
que de menos a máis completou
unha extraordinaria carreira.

Mellor imposible
Cos títulos absoluto e de

grupo N decididos, a prol do
citado Lemes e do coruñes
Amador Vidal, a segunda xor-
nada de competición estivo
marcada polo frío e a chuvia
que deixaron moi delicadas as
especiais. Rápidos golpes de
teatro en forma de accidente

eliminaron a Villanueva e
Vidal, sendo propietarios da
cabeza os irmáns Vallejo. Nin
un problema coa ponte traseira
nin os ataques de Lemes, que
esta vez competiu ó te-los
papeis en regra, poideron cos
de Meira que asinaron unha
incotestable vitoria.

As dúas citas ourensás dei-
xaron o brillante liderazgo do
alaricano Pardo na Copa
Subaru, xa decantada ó seu
favor dende Palma do Río, des-
envolvendo dúas excelentes
carreiras que lle deron o quinto
posto tanto sábado como
domingo. Os diversos resulta-
dos habidos nesta manga per-
mitiron a Bruguera obte-lo títu-
lo de dúas rodas motrices,
facéndose Josep Pérez co da
SuperCopa Punto. O comple-
mento dos coches foron as
motos, recaendo en Óscar
González a coroa do 2005.

Miguel Cumbraos
TEXTOS E FOTOS

Miguel Cumbraos
TEXTOS E FOTOS

Fernando Cuadrado
SPRINT MOTOR

A C T U A L I D A D E  G A L E G A

R A L I  D E  T E R R A  D E  O U R E N S E  -  A  G U D I Ñ A

Campionato de Galicia de Slálom

Todo a unha carta

Dous mellor ca un

Campionato de Galicia de Montaña

Punch final

A victoria de Iglesias en Monterroso deixa no aire a resolución do campionato

Serantes pechou o ano coa súa
primeira victoria do 2005

Pese ós problemas burocráticos Lemes proclamouse na Gudiña campión de España de ralis de terra

As motos completaron a oferta de fin de semana na
comarca ourensá

Mellor imposible: título de grupo N e vitoria o sábado para Vidal-Lema
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V
olveu se-la provincia
de Lugo e o seu rali,
agora con nova deno-
minación, os que
pechasen o certame

galego de ralis. Numerosa e boa
inscrición nunha proba que tiña
cousas que aclarar de cara a xeral
final e as súas copas de promo-
ción.

A carreira lucense, no que
atinxe ó primeiro posto, resu-
miuse nun interesante dó entre
Burgo, vencedor na edición pre-
cedente, e Martínez Barreiro,
correndo por primeira vez en
mollado co seu 306. Vantaxes
mínimas, problemas de diferen-
ciais para o primeiro e solución
nos treitos de serán/noite, onde
as condicións climatolóxicas
adversas favoreceron ó piloto do
Mitsubishi. Deste xeito o lucense
repetía o triunfo do 2004 e daba
unha alegría a patrocinadores e
equipo nun ano para olvidar.

Na súa despedida do equipo
oficial Fiat, os irmáns Vallejo
situaron o seu Punto no terceiro
lugar, incapaces de pelexar pola
cabeza pero situándose no pódio
na proba de casa. Por detrás dos
de Meira clasificouse Luís
Vilariño, nun rali de menos a
máis para o de Palas, que dispo-
ñía para a ocasión do Clio S1600
do equipo Auco 2000.

Co título de grupo N no peto,
Luís Penido probou solucións no
seu coche inscrito en grupo A,
adicándose igualmente a remon-
tar tras una penalización inicial.
Foi quinto, ratificando a terceira
praza absoluta na xeral do certa-
me, por diante de Carballido
(Saxo Kit-Car), Ferreiro, primei-
ro do grupo X, e Garrido, o ber-

ciano liderando os de serie. O
compostelán Pablo Antelo e o
naronense Fernando Rico pecha-
ron a nómina dos dez primeiros.

Un total de 91 equipos rema-
taron a derradeira carreira do
2005. Entre eles estaban César
Rodríguez, que se fixo coa vic-
toria final na Copa Clio, Jesús
Fraga, primeiro na combinada do
Trofeo Driver, e Basilio
Fernández, ó mellor na xeral
absoluta da promoción Autopark
1000. Pese a non concluí-la pro-
ba o estradense Martínez
Carracedo se proclamou cam-
pión autonómico dentro do gru-
po X.

Miguel Cumbraos
TEXTOS E FOTOS

Alegrías de última hora
Campionato de Galicia de Ralis - XXVII Rali Ciudad de Lugo

Pese ós seus intentos o 306 Maxi
de Martínez Barreiro foi 
finalmente segundo

No seu debut co Clio S-1600 Luís Vilariño asinou bos tempos

Basilio Fernández e o seu Cinquecento leváronse o trofeo AutoParkOs diferenciais trouxeron tolo a Burgo, que finalmente conseguiu vencer en casa
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7
Unha menos. A anula-
ción no derradeiro intre,
alegando razóns econó-
micas, do Rali Costa del
Sol fixo que o campiona-

to de España de ralis de asfalto se
dese por concluído. Estaban en
xogo varios títulos, quedando as
xerais como establecera a proba
anterior, é dicir o Príncipe de
Asturias. Así, Colldecarrera liderou
o grupo N, sendo as ofertas promo-
cionais de Citroën e Peugeot para o
madrileño Monarri e o cántabro
Entrecanales respectivamente.

5
A unha carta. A vito-
ria de Miguel Campos
no Rali Nordeste
Transmontano deixou
para a última proba do

ano o desenlace no certame luso
de ralis. Campos situou o seu
206 por diante do Clio de Fontes
e do 206 de Magalhaes. O
Algarve será escenario dunha
proba onde os citados Campos e
Fontes, xunto cos homes de
Mitsubishi Araújo e Peres loita-
rán polo entorchado portugués
nesta modalidade.

2
Tamén no nacional.
O tarraconense Iván
Cervantes, que se pro-
clamou o pasado mes
campión do mundo de

Enduro, non quixo pecha-la fla-
mante temporada sen acada-lo
título nacional. Aconteceu na
última proba do ano disputada
na localidade granadina de
Cúllar onde Cervantes impuxo a
súa KTM con certa comodidade.

6
Punto e final. Os
principais represen-
tantes galegos do
automobilismo de cir-
cuitos botaron o

peche ó seu ano deportivo con
sorte dispar. Por unha banda
Celso Míguez acadaba un punto
en Monza na derradeira carreira
das World Series, onde o seu
compañeiro Adrián Vallés se
proclamaba subcampión. E no
trazado de Montmeló o vigués
Iago Rego facíase co título da
Master Junior, mentres que
Pérez Fontán abandoaba por
problemas mecánicos no certa-
me GT.

4
Nacional Trial. Como
aconteceu no enduro,
o mesmo piloto fíxose
co entorchado no
nacional e no mundial.

Estamos a falar de Adam Raga
que despois de ratifica-lo seu
título ó máximo nivel, fixo o
mesmo no campionato de trial
nacional. Foi coa súa vitoria, ó
manillar da Gas Gas TXT Pro-
300, na localidade valenciana de
Buñol.

Sprint Motor/Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

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 
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Para unha mellor seguridade vial

RReevviissee  aass  lluucceess
ddoo  sseeuu  vveehhííccuulloo

1
O segundo. O piloto
cántabro Dani Sordo
proclamouse no Rali de
Cataluña campión de
mundo de ralis na cate-

goría Junior, título que temporadas
atrás acadara tamén para España
Dani Solá. Sordo completou así
unha gran temporada, na que foi
igualmente campión estatal de
asfalto. Noutro eido de cousas
Loeb, que xa obtivera a coroa en
Xapón, acadou no asfalto catalán a
décima vitoria do ano. O peche do
mundial tivo como escenario
Australia, onde outro Citroën, nes-
te caso pilotado por François
Duval situouse no chanzo máis
alto do pódio, conseguindo Solá
(Focus WRC) clasificarse sétimo.

3
Segundo ano. A
pasada Baixa
Portalegre, válida
para o mundial e
nacional TT, consa-

grou a Andrés González na
EVO Cup. González, copilo-
tado por Barceló, ó volante
dun Mitsubishi Montero obti-
vo esta recompensa por
segundo ano consecutivo,
clasif icándose detrás de
Bertrán e Olmedo. Na xeral
absoluto Solé (BMW) e Marc
Blázquez (Nissan) dirimirán
o título na derradeira cita do
2005, o Rallye Montes de
Cuenca.
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NESTA
P Á X I N A

ATOPARÁ OS

MELLORES

PREZOS DO

MERCADO DO

AUTOMÓBIL

Modelo Prezo

147 desde 14.840 €

156 CROSSW desde 31.300 €

159 desde 28.100 €

166 desde 27.830 €

GT desde 24.370 €

APV Motor
Avda. Rosalía de Castro (Milladoiro)

Teo - Santiago
Teléfono 981 53 40 57

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.

C
on tan só 5 pun-
tos de diferencia
sobre Mica
Kallio, procla-
mouse Luthi

campión do mundo de 125.
Só Kallio que tiña que
gañar, como así o fixo para
ter opcións, podía retar ó
suízo. Curiosamente foi o
seu compañeiro de equipo
en KTM Talmacsi quen lle
privou do título ó adiantalo
na liña de meta fai un par
de carreiras en contra das
ordes de equipo. En 250,
Pedrosa volveu a brillar e
se quedou só por diante de
Jorge Lorenzo que o deu
todo e se mostra como fir-

me candidato ó título o ano
que ven.

O rapaz da fumegante
taza de Cola Cao rezuma
tranquilidade e dá unha
imaxe de superioridade que
de seguro lle custará man-
te-lo ano que vén. Pedrosa
debutará na categoría raiña
sobre a moto desexada por
calquera piloto que queira
ser campión do mundo de
Moto GP. A Honda
RC211V oficial, no equipo
oficial de HRC.

En Moto GP, a vitoria
disputáronlla Hayden e
Melandri sendo o italiano
quen se levou o gato ó
auga, mostrándose como
firme candidato ó título
para a temporada que vén.
O bo que ten o motociclis-

mo como deporte, é que se
aplaude a un piloto sen
importarnos a súa naciona-
lidade senón polas súas
habilidades e talento.
Como no caso de Valentino
Rossi. “O doutor” parece
intratable. Pese a unha fatal
clasificación na 15º posi-
ción, remontou ata o pódio.
Dicindo adeus a unha gran

temporada con once vito-
rias ós mandos da súa
Yamaha. A marca do dia-
pasón celebraba o seu 50
aniversario e a consecución
do título na categoría raiña
decorando as motos coas
cores que levaba Giacomo
Agostini na consecución
do seu primeiro mundial,
branca nuclear, vermella e

negra.
A pregunta que agora

está na rúa é se Rossi, o
mellor piloto de tódolos
tempos, se pasa á Fórmula
1. Pois, parece ser que si,
que no 2007 correrá a
Fórmula 1 cun Ferrari. Con
tan só 26 anos a Rossi lle
queda corda para longo e
co palmarés memorable

que ten no motociclismo
xa fixo historia, mais aínda
se marca un reto maior: se-
lo “As” da velocidade,
dominar non só as dúas
rodas senón que, tamén as
catro e facer historia na
Fórmula 1. O 2007 a cate-
goría máxima do motor
terá un competidor a ter
moi en conta.

Ray Mosquera
TEXTO E FOTOS

Gran Premio da comunidade
Valenciana. Carreira 17

Mundial de Motociclismo 2005

A última proba do campionato non nos deparou
sorpresas de cara á clasificación final. Cos
títulos de Moto GP e 250cc en poder de Rossi e
Pedrosa só cabía agardar que o suízo Thomas
Luthi rematase a faena en 125.


