
A  A C T U A L I D A D E  D O  M O T O R  Santiago de Compostela – [MARZO06] Nº 109 - ANO XI

w w w . s p r i n t m o t o r . c o m

IV EDICIÓN PREMIOS

m a r z o  2 0 0 6

9

IV EDICIÓN PREMIOS
m a r z o  2 0 0 6

8

Os trofeos Sprint Motor premian o bo

facer dos profesionais do motorSaro Posse, responsable do concesionario Alfa Romeo,

recibiu o trofeo Coche Sprint Motor 2006 de mans de

Antón Losada

Saro Posse, que falou no nome dos premiados, nun

momento da súa intervención

Xosé Bastón recibiu 

o Galardón 

Sprint Motor 2006

Antonio Bargés, en representación de Peugeot (Núñez Galicia), recollía o

trofeo Monovolume Sprint Motor 2006 de mans de Ramón Novo

Miguel Cumbraos entregou o trofeo Patrocinador Sprint Motor 2006 a

Ramón Regueira, representante de AD Grupo Regueira

Luís Penido tivo a honra de entrega-lo premio Piloto

Sprint Motor 2006 a Pablo Antelo

José A. Lobelle, representante de Nissan, recibía o título de

Todoterreo Sprint Motor 2006 de mans de Miguel Rodríguez

A celebración fíxose brindando entre automóbiles e flores

Os vehículos premiados presidiron o escenario

O director da publicación, Xurxo Sobrino, 

dirixindo unhas palabras ós asistentes á Gala

O salón principal do Hotel Congreso encheuse

de afeccionados e simpatizantes do motor

IV Edición
Premios

Blata
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A
fábrica checa Blata
leva anos colleitan-
do triunfos na cate-
goría de minimotos
e é un claro refe-

rente nas carreiras, posto que,
só fabrica vehículos de compe-
tición. Unhas máquinas non
aptas para a rúa, por iso, levá-
mo-las Blatas ó seu terreo: o
circuito.

Achegámonos ó circuito
Aryton Senna na serra de Outes
onde estas pequenas monturas,
con grandes prestacións nos
deixaron case de pedra co seu
rendemento. Os modelos que
probamos son: Elite 14R de 8
CV, Elite 14 WR 10,5 CV e
Origami B1 de 15 CV.

Pensadas e nacidas para
competir, dende o primeiro vis-
tazo dámonos de conta que
están feitas para render, motor
de 39 cc de dous tempos, alea-
cións lixeiras, freos de carbono,
embrague centrífugo e unha
relación peso potencia de 1 CV
por cada 2 quilos nas menos
potentes. Danos unha idea da
aceleración e sensacións que
estas minis nos aportan.

Son capaces de acelerar de
0 a 100  en menos de 5
segundos e coa relación lon-
ga alcanzan 120 km/h. Case
nada, cando se vai nun cha-
sis que mide 98 cm de longo
por 40 cm de alto.

Á hora de conducir unha
minimoto un adulto encóntrase
que vai case a ras do chan
sobre un minúsculo aparato

que nun circuito de karting é
capaz de deixar en ridículo a
calquera moto ou scooter de 50
cc.

Outra nota curiosa é a
ausencia de amortiguación,
carecen de amortece-
dores o que
lles dá
unha

rixidez total e transmiten cada
fallo ou anomalía no firme con
claridade, pero non merma en
absoluto as súas prestacións. Se
chega a tumbar unha barbarida-
de, tanto que os avisadores das
botas e as deslizadeiras se des-
gastan a marchas

forzadas.
Outra grata sorpresa é que

van equipadas con pneumáticos
radiais de grandes prestacións,
que se adhieren como
chicle ó asfalto.

O freo
d i a n -

teiro
de carbono

de 160 mm é úni-

co na categoría. Ten grande
efectividade e unha resposta
moi rápida.

Están de noraboa os
“júnior” desta época, posto
que para eles están pensa-
das. Grandes campións

como Dani Pedrosa ou
Valentino Rossi empezaron
nesta categoría.

Ademais este ano celébrase
a primeira edición do
Campionato Galego de
Minimotos.

Ou sexa que, dende 1.500
euros poden posuír unha autén-
tica minimotogp e, por suposto,
empezar a correr. Iso si, teñan

presente que non son xogue-
tes, son máquinas de com-
petición e o seu “medio
natural” son os circuitos.

Blata
Minimáquinas de circuito

Ray Mosquera
TEXTO E FOTOS
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A
d i a r i o
corren ríos
de tinta
sobre a
Seguridade

Viaria. Constantemente
vemos nos medios de
comunicación estas dúas
palabras escritas nos
titulares. Distintas insti-
tucións, empresas e
outros entes fan campa-
ñas publicitarias e trans-
miten a súa inquietude
sobre este tema. As máis
das veces quedan en
mera publicidade, o que
se di fogos de artificio.
Campañas baleiras que
quedan moi lonxe do seu
obxectivo inicial, cando
aínda non estaban plas-
madas nin sequera nun
borrador.

Mentres tanto, en
pleno século XXI, os
mozos, nenos e cativos
seguen tendo unha edu-
cación sobre este tema
totalmente precaria.
Moitos deles, peóns
todos, descoñecen nor-
mas básicas como por
onde e como deben cru-
zar correctamente ou por
onde e como deben

camiñar por unha estra-
da secundaria interurba-
na.

Os esforzos para
mellora-la tan citada
Seguridade Viaria
seguen sendo escasísi-
mos, descoordinados e
ineficaces. A única refe-
rencia neste aspecto que
teñen os nenos son as
leccións diarias que lles
poidan imparti-los seus
maiores, normalmente
os pais ou os avós.
Transmitíndolles moitas
veces estes improvisa-
dos mestres os seus
erros e as súas carencias
nos temas do tráfico,
máis aínda cando se tra-
ta de dar leccións de
como se debe comportar
un peón nun medio tre-
mendamente agresivo e
perigoso para el.

Deixar esta educa-
ción nas mans dos fami-
liares ou achegados ó
rapaz e discutible e
incluso non recomenda-
ble. Pois córrese o risco

de que nas ensinanzas
vaian tamén os seus
erros propios, que des-
virtuarían e anularían
unha correcta educación
viaria. Na sociedade
actual hai moitos e bos
profesionais que deberí-
an transmiti-lo seu saber

ás novas xeracións.
Un exemplo para

ilustrar este editorial é o
das tres rapazas galegas
que este mesmo mes
eran atropeladas por un
autobús escolar que
estaba facendo unha
manobra no seu propio

centro de estudos. Quen
ensina ós escolares a
perigosidade do trans-
porte escolar? Moitos
aínda non saben por
onde teñen que cruzar ó
baixar do bus ou como
deben ir e comportarse
cando viaxan nel.

Temos que ser cons-
cientes de que investir
neste capítulo é obter un
rendemento de futuro
esperanzador. Só o
número de accidentes e
de vítimas que se pode-
rían evitar sería sufi-
ciente argumento para
aplica-la Seguridade
Viaria en distintos ámbi-
tos da docencia e da
sociedade.

Por todo isto, pedi-
mos menos publicidade
e fogos de artificio e
máis coordinación entre
os órganos competentes
para que a Seguridade
Viaria deixe de se-la
materia pendente dos
cativos, nenos e mozos
de todo o país.

SPRINT MOTOR 

Aproveita-la
Seguridade Viaria…

para a foto
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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

B
aixo o símbolo da
nova etiqueta eco-
l ó x i c a ,
Volkswagen pre-
sentou en Xenebra

o primeiro modelo de fabrica-
ción en serie, o Polo
BlueMotion. O potente e
compacto de 80 CV ten un
consumo medio de só 3,9
litros ós 100 quilómetros, sen
perder en ningún momento a
axilidade do Polo convencio-

nal co mesmo rendemento.
Aforro: 0,5 litros. A diminu-
ción de consumos e emisións
CO2 logrouse a través de
engrenaxes de multiplicación,
finos axustes aerodinámicos e
modificacións internas do
motor. O cambio deste
Volkswagen realízase
mediante unha transmisión
manual de 5 velocidades. A
súa comercialización será a
principios deste verán.

BREVES

■ O sector de automoción de
Galicia alcanzou unha factu-
ración de 7.100 millóns de
euros no 2005, cun incremen-
to do 30% respecto ó exerci-
cio anterior. Vigo liderou a
produción de vehículos en
España durante o ano pasado.

■ O 40% dos radares fixos
instalados nas estradas nacio-
nais pola Dirección Xeral de
Tráfico están situados en trei-
tos non perigosos e cumpren
cunha función máis recauda-
toria que preventiva. Esta é a
conclusión dun informe publi-
cado pola revista “Autopista”,
no que se pon de manifesto
que Cataluña e Castela e León
son as comunidades nas que
se detectaron o maior número
de radares con fins recaudato-
rios, cun 60% e un 50%, res-
pectivamente.
■ Segundo un estudo da
Federación Española de
Industrias Químicas, entre as
principais medidas que se
tomaron para alcanzar un
menor consumo de combusti-
ble son o desenvolvemento da
inxección directa de carburan-
te, o accionamento variable
das válvulas e os motores e a
substitución da dirección asis-
tida hidráulica por unha
accionada de forma eléctrica
para gastar menos enerxía.
■ Nissan desenvolveu un sis-
tema de asistencia por control
remoto que permitirá ó condu-
tor dun automóbil evita-la
colisión frontal con outro
vehículo. Este sistema mide a
distancia entre o coche no que
está instalado e outro que se
achega de fronte, e compara a
velocidade de ámbolos vehí-
culos utilizando un sensor de
radar instalado no paracho-
ques frontal.

O Citroën C6 recibiu, o día 1
deste mes, o Premio á innova-
ción polo seu capó activo, un dis-
positivo que eleva automatica-
mente o capó no caso de atrope-
lo a un peón, limitando os danos
deste. O premio, outorgado polo
grupo de prensa Auto Bild, foi
entregado no pasado salón de
Xenebra.

Este Citroën é o primeiro
vehículo comercializado en
Europa dotado de capó activo.
No caso de atropelo a un peón, o

capó elévase de modo automáti-
co incrementando a distancia
entre este e os elementos mecá-
nicos ríxidos que se encontran
debaixo del, o que permite
absorbe-la enerxía de deforma-
ción e limita-los danos no
impacto contra o capó. Por
medio dun captador que detecta
o choque e dun mecanismo piro-
técnico, este capó elévase 65 mm
en menos de 40 milisegundos e
mantén esta posición, a pesar do
impacto do choque.

Premio para o
capó do Citroën C6

O Citroën C2 incorpora o
sistema Stop & Start que, aso-
ciado ó motor 1.4i 16V de 90
CV, contribúe a mellora-la cali-
dade de vida nas grandes cida-
des. Acaba coas emisións sono-
ras nas grandes retencións, xa
que o propulsor para totalmente
cando o vehículo se inmobiliza.
Ademais, diminúe, ó redor dun
10%, o consumo en ciclo urba-
no. No mixto, a ganancia sitúa-
se arredor do 6%. Se a circula-
ción é moi densa, o aforro pode
chegar ó 17%.

O C2 Stop & Start asocia

dúas tecnoloxías de vangarda: o
cambio manual pilotado de 5
velocidades (SensoDrive) e un
alternador reversible, controla-
do electronicamente. Os vehícu-
los Stop & Start caracterízanse
pola detención do motor xusto
antes e durante a inmobilización
do vehículo (semáforos, atas-
cos...). Este vólvese a poñer en
funcionamento, automática e
instantaneamente, ó “soltar” o
pedal do freo, cando o condutor
desexa retoma-la marcha. Este
sistema pode desconectarse a
vontade do condutor.

“Stop & Start”
para o C2

O Roomster, un monovolu-
me compacto de deseño orixi-
nal, inaugura unha nova cate-
goría en Skoda grazas ó excep-
cional aproveitamento do espa-
zo, un sistema de asentos
Varioflex, motores máis
modernos e un xeneroso equi-
pamento. Os asentos poden
desprazarse en varias direc-
cións, abaterse ou incluso
extraerse completamente.

Tres propulsores de gasoli-
na e tres de gasóleo conforman
a gamma de motorizacións do
novo Roomster. Dende un eco-
nómico motor de gasolina de
tres cilindros de 1.2 litros e 12
válvulas HTP de 64 CV ata
unha potente unidade de 1.9
litros TDI PD de 105 cabalos.
Tódolos propulsores incorpo-
ran de serie transmisión
manual de 5 velocidades.

DXT

Polo BlueMotion

Skoda Roomster



NOVAS
m a r z o  2 0 0 6

5

C
ompostela Móvil,
concesionario oficial
Toyota, fará unhas
“Xornadas de portas
abertas” os días 24 e

25 deste mes para mostra-las
súas novas instalacións no
Milladoiro-Santiago e presenta-

los novos modelos da súa gam-
ma Toyota RAV4 e o Yaris, ade-
mais de facilita-la proba destes
modelos e de toda a gamma dis-
poñible na actualidade.

Como novidade nestas
“Xornadas de portas abertas”,
Compostela Móvil poñerá a dis-

posición de tódolos visitantes o
simulador real do Toyota Team
de Fórmula 1, para que poidan
vivi-las sensacións que sinten os
pilotos Jarno Trulli e Ralf
Shumacher na súa preparación
para afronta-las carreiras en ple-
na forma.

R
ecentemente foi
lanzada unha
nova versión do
Fiat Croma cun
propulsor 2.4

Multijet con cambio automá-
tico de 200 CV. O acabado
que incorpora é o Emotion,
cun equipamento de serie
moi completo: 5 airbags, cli-
matizador automático bizo-
na, control dinámico de esta-
bilidade, cortinas posterio-
res, cristais escurecidos,
catro elevalunas eléctricos,
chave electrónica con mando

a distancia, paragolpes en cor
da carrozaría, mandos no
volante, asento do condutor e
acompañante regulables en
altura e asentos anteriores
basculantes.

Este modelo obtivo as
prestixiosas 5 estrelas
EuroNcap grazas ós servizos
ofrecidos pola electrónica en
materia de personalización
do confort, de seguridade
activa e pasiva e de informa-
ción. O Fiat Croma 2.4
Multijet saíu ó mercado cun
prezo de 31.290 euros.

V
olkswagen incorpora
agora á gamma de
propulsores do
Touareg, o V6 FSI
de 280 CV de inxec-

ción directa. Por outra banda, o
V6 TDI estrea caixa de cambios
manual de 6 velocidades, unha
combinación moi equilibrada
que vén a situarse nunha posi-
ción intermedia da gamma.

Ademais destas incorpora-
cións tecnolóxicas incorpóranse
novidades no equipamento de

serie do R5, V6 TDI e V6 FSI;
tamén, se lanzan dúas novas ver-
sións de equipamento exclusivo,
Country e +Motion que, xunto
cos novos opcionais, configuran
unha gamma que mellora os
seus niveis de confort, se axus-
tan máis ás demandas dos clien-
tes, e todo a un prezo moito máis
competitivo.

O prezo base do Touareg é o
da versión “Country”, un turbo-
diésel con cambio manual de 174
CV que custa 42.890 euros.

O VW Touareg estrea motores,

Fiat Croma
2.4

Multijet

❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

versións e prezos

A Fórmula   en
Compostela  Móvil
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O
s habituais tests
invernais lévannos
neste caso ó cora-
zón da Ulloa. Alí,
nas proximidades

de Palas de Rei, non moi lonxe
do emblemático castelo de
Pambre, Luís Vilariño amosa a
súa nova adquisición. Trátase do
Clio S1600 preparado polo
madrileño De la Puente e que
agora é propiedade do coñecido
piloto lucense. Con el fará o cer-
tame galego da modalidade así
como os ralis Rías Baixas,
Ourense e Ferrol.

Nunha estrada que no seu día
foi especial do Rali San Froilán
Vilariño e a súa asistencia empe-
zan a descubrir este coche moi
similar á que no 2006 usarán
noutros contextos pilotos como
Joan Vinyes, Miguel Fuster ou
Sergio Vallejo. É unha das 60
unidades baseadas no Clio 1.6
16v que Renault comercializou
dende 2002 co fin de obter vito-
rias e títulos na modalidade dos
ralis.

Todo á dereita
Para irse aclimatando ó que

será a realidade, Vilariño e
Moncho López, que será o seu
navegante en boa parte das pro-
bas do galego da modalidade,
van facendo quilómetros neste
vello treito de estrada. Hai que
traballar cun coche que ven con
especificacións para seco nun
día gris e mollado polas cons-
tantes chuvias.

Achégase o noso momento,

o intre de ve-los touros dende
dentro, ocupando o asento da
dereita. A primeira vista descu-
brímo-lo habitual interior dun
coche de ralis, destacando a
enorme palanca do freo de man
e o repartidor de freada, que lle
permite ó propio piloto regula-lo
ó seu gusto en función das con-
dicións da carreira. Igualmente a
pouca información que leva o

condutor, cun “display” que
indica a marcha e ás revolucións
ás que face-lo corte. Tódolos
datos restantes están noutra par-
te do salpicadeiro, onde vai o
copiloto, sobresaíndo o “trip-
per” que irá indicando aspectos
notables da unidade en cuestión.

Tracción e freada
Arneses, protección para o

pescozo, casco e interfono.
Estamos xa no meollo da cues-
tión, acompañado do son brusco
dunha primeira que se engrana,
como as outras cinco marchas,
de forma secuencial. Entre
piñeiros, carballos e coa paisaxe
típica do inverno galego empe-
zamos a devorar metros, curva
contra curva, aproveitando cada
metro do percorrido.

Pese á pouca experiencia con
este vehículo, Vilariño amósase
seguro á condución, sen reac-
cións bruscas e gozando da
entrega de potencia do motor.
“´É un coche que me vai obrigar
a cambiar de condución, acostu-
mado como estaba ultimamente
ó 206 do Desafío. Igualmente
terei que traballa-la parte física,
pois obriga a esforzos en peito,

clio
Cando se fala do certame galego sublíñase rapidamente o alto nivel dos vehículos que loitan pola
cabeza. F2, 4x4 de grupo N ou A, Kit-Car, e incluso un WRC son cousas habituais nos ralis da
nosa autonomía. Faltaba un S1600, hoco que vén a enche-lo novo Clio do lucense Luís Vilariño,
probado hoxe nas páxinas de Sprint Motor.

Texto e fotos
MIGUEL CUMBRAOS

O recén c

1.600 cm3 e 220 CV no motor deste Renault



O asfalto da
Ulloa lucense ser-
viu de escenario

para este
test

brazos e pescozo” apunta o
piloto.

Nun sentido o noutro do
noso escenario de probas, o Clio
preséntase como unha máquina
estable e potente, pese ós esca-
sos 1.600 cm3. En poucos
metros ensina unha grande capa-
cidade de freada, así como unha
moi boa tracción, pese a non
contar coas reglaxes axeitadas
para un terreo mollado como o
que ese día agardábanos na
Ulloa. Primeiras tomas de con-

tac-
to cun
coche moder-
no e competitivo,
recurso de oficiais e
privados por Europa e
España adiante, que vén a
sumarse á completa lista que
pobran os ralis autonómicos.
Seguro que, da man de

Vilariño, dará guerra e aprovei-
tará as súas ocasións nos trei-

tos galegos.
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Datos técnicos

Chasis:
Monocasco de aceiro 

reforzado
Motor:

Tipo 4KM – 4 cilindros
16 válvulas – 1598 cm3

Potencia máxima:
220 CV a 8.750 rpm

Transmisión:
Caixa de cambios secuencial

de 6 velocidades
Diferencial:

Autoblocante
Suspensións:

McPherson con muelles e
amortecedores específicos

Freos:
Discos ventilados 342 mm

diante e 263 detrás
Lamias:

17 polgadas
Pneumáticos:

19x62x17
Peso:

950 quilos
Batalla:

2.495 mm
Dimensións:

1.783 mm

Datos técnicos
chegado 

As reglaxes serán determinantes para gañar segundos

Interior típico dun coche 
de ralis, coa información 
centrada na dereita

O noso redactor Miguel Cumbraos 
descubrindo a nova arma 
do galego de ralis

Un dos elementos 
subliñables son os freos 

de 263 mm no tren traseiro
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Saro Posse, responsable do concesionario Alfa Romeo, recibiu
o trofeo Coche Sprint Motor 2006 de mans de Antón Losada

Saro Posse, que falou no nome dos premiados, nun
momento da súa intervención

Xosé Bastón recibiu 
o Galardón 

Sprint Motor 2006

Antonio Bargés, en representación de Peugeot (Núñez Galicia), recollía o
trofeo Monovolume Sprint Motor 2006 de mans de Ramón Novo

Miguel Cumbraos entregou o trofeo Patrocinador Sprint Motor 2006 a
Ramón Regueira, representante de AD Grupo Regueira

Luís Penido tivo a honra de entrega-lo premio Piloto
Sprint Motor 2006 a Pablo Antelo

José A. Lobelle, representante de Nissan, recibía o título de
Todoterreo Sprint Motor 2006 de mans de Miguel Rodríguez

REPORTAXE GRÁFICA: JUAN MARTALLO e CIDRE SÁNCHEZ
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Os trofeos Sprint Motor premian o bo
facer dos profesionais do motor

A celebración fíxose brindando entre automóbiles e flores

Os vehículos premiados presidiron o escenario

O director da publicación, Xurxo Sobrino, 
dirixindo unhas palabras ós asistentes á Gala

O salón principal do Hotel Congreso encheuse
de afeccionados e simpatizantes do motor



Tuning interior
As partes que máis se soen

cambiar no interior dun vehículo
son: o pomo da palanca de cam-
bio, o volante, os asentos e, o
que nunca pode faltar nun coche
“tuneado” e consiste nunha cate-
goría por si só: o sistema de
audio. En canto ó son, son fun-
damentais os altofalantes e o sis-
tema de son propiamente dito
(CD, MP3...).

Tuning exterior
O exterior é a parte máis

visible dun coche ‘tuneado’, por
iso é onde os usuarios poñen
máis empeño e onde máis se
diferencian os vehículos. Case
sempre se empeza polas lamias,
polo xeral de 17”. Logo é o tur-

no da pintura, que se cambia ou
se decora con debuxos e ploters
(calcomanías xigantes e perso-
nalizadas). Despois quedan os
spoilers, parachoques e talonei-
ras, os que se modifican ou,
directamente, cámbianse por
outros máis vistosos. Nalgúns
países e rexións non está permi-
tido, pero sempre quedan ben os
vidriños polarizados (negros).
Tuning motor

O motor, corazón de calque-
ra coche, é o obxecto máis coi-
dado polos amantes do Tuning.
Todo o feito no interior e exte-

rior do automóbil pode quedar
nun segundo plano a partires das
modificacións realizadas ó
motor. O máis común é montar
nel un kit de admisión directa, o
que permite gañar en potencia e
saída.

O Tuning actual non se limi-
ta soamente ás modificacións de
motor e de aerodinámica, que
representan as adaptacións máis
significativas para mellorar as
prestacións e aumentar o desem-
peño do automóbil, se non que
tamén abarca a estética xeral do
vehículo cun toque de personali-
zación segundo o estilo do pro-
pietario do vehículo.
Novos soportes e aplicacións

A afección polo tuning está
crecendo tanto nos últimos anos,
que se ten estendido hacia outros
soportes, como poden ser as
motocicletas ou incluso as bici-
cletas.

Outra opción que existe na
actualidade é o tuning de
maquetas de coches, {maketu-
ning), unha vía moito máis bara-
ta e que permite que máis perso-
as poidan desfrutar da personali-
zación de vehículos. Tamén se
tunean debuxos dixitais, onde a
partir dunha fotografía do coche
orixinal e mediante os software
de deseño e retoque fotográfico,
os afeccionados poden crear tan-
tas versións diferentes dun vehí-
culo coma a súa imaxinación
lles permita.
Tuning, un sector cada vez
máis profesionalizado e
diversificado

O mercado do tuning está
cada vez máis volatizado e pro-
fesionalizado, xa que o numero
de marcas do sector incremen-
touse espectacularmente nos
últimos anos.

Polo que respecta ás pezas, a

pesares de que moitas delas se
importan desde outros países,
sobre todo de Estados Unidos, o
mercado de fabricantes en
España está crecendo grazas á
demanda de productos propios.

Non obstante, e pese a ser un
importante fenómeno de masas,
o tuning segue sendo un negocio
pequeno e pouco importante
dentro da economía nacional,
aínda que sen dúbida represen-
tou unha vía alternativa de nego-
cio para moitas empresas.

200.000 coches tuneados en
España

Calcúlase que actualmente o
tuning da traballo de forma
directa a unhas 8.000 persoas e
xenera un fluxo de diñeiro de
uns 450 millóns de euros. En
España, a cifra de coches tunea-
dos rolda os 200.000 vehículos
(se se contabilizan os coches
que cambiaron algún elemento
máis aparte das lamias), o que
representa un 1% do parque de
automóbiles nacional, que rolda
os vinte millóns de unidades. É
dicir, de cada cen coches, un
está tuneado. O pasado ano exis-
tían en España cerca de 685 clu-
bes e se celebraron máis de 300
concentracións en todo o territo-
rio Estas cifras e estatísticas ser-
ven para facerse unha idea eco-
nómica e social da importancia
que o tuning alcanzou dentro da
sociedade.

TECNICA
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Féliz Doce
TEXTO

www.sprintmotor.com
para estar informado do

que acontece no mundo

do motor compostelán

visite a nosa páxina web

www.sprintmotor.com

SPRINT MOTOR

Tipos de Introdución ó Tuning (e II)  

TTuunniinngg
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Christian (Red Bull).-
Potencialmente, Klien é un
Alonso da vida. Xa con dous
anos de experiencia, está
aprendendo a apagar o lume
que leva dentro. Véselle xenio,
do bo e do malo. Está en bo
sitio para progresar dando os
pasos necesarios. Ten ó lado a
referencia de Coulthard e avá-
lao un equipo que neste
momento non lle inflúe nada
mal na súa traxectoria indivi-
dual.

Christijan (Midland).-
Non é difícil deixar feito algo
máis por Holanda ca
DeBeaufort e Verstappen.
Albers hao facer ben, o caso é
que alguén saiba ver o que pon
da súa parte que non lle dá o
M16. Leva a vida dando o callo
e demostrando que merece

unha oportunidade á altura dun
piloto de primeiro nivel. Agora
ou nunca. Ten que deixar a
Monteiro a máis distancia ca a
Doornbos en Minardi.

David (Red Bull).- Tendo
en conta como as gasta a xente
nova de agora, ós 35 anos non
quedan vacantes asentos moito
máis dignos có que ocupa e
representa Coulthard no equipo
de Horner. Se a misión de
Barrichello e Villeneuve non
está tan clara, a do escocés si:
probador de garantía, oficio,
contrapunto de Klien nas estra-
texias de carreira e estar ó que
caia.

Felipe (Ferrari).- Hai
moitos ollos postos en Massa.
En Ferrari ten todas as de per-
der. Se a máquina non responde
ós estándares de Renault e
McLaren, pasará inadvertido.
Por outra parte, na compara-
ción con Michael non gana

nada: se queda por detrás por-
que é peor, e se queda por dian-
te porque o alemán ten descul-
pa. A súa única salvación é
ganar o campionato ou non
ganalo por pouca diferencia.

Fernando (Renault).-
Como o auto sexa polo menos
igual có mellor, o asturiano vai
ter que preguntarlle a
Schumacher como se estimula-
ba durante todos aqueles anos.
Os vellos non lle chegan a nada
e ós maulas que non levantaron
cabeza con Michael xa lles
pasou o sol pola porta. Á espe-
ra de que Kimi ou Juan Pablo
lle esperen de compañeiros en
McLaren, quédalle xogar con
Räikkönen ó can e o gato.

Giancarlo (Renault).-
Fisichella ten sido considerado
polos compañeiros mellor pilo-
to do ano. A experiencia acu-
mulada e o rendemento decre-
cente de Schumacher sitúano

no lugar óptimo para ganar un
título. Cun Renault entre mans
xa non hai excusa. Nada máis
ten unha pega: terse cruzado no
camiño de FernandoAlonso,
con máis sede de éxito e menos
castigado polo dominio asoba-
llador do alemán.

Jacques (BMW).-
Villeneuve pequeno ten a virtu-
de de estar no sitio adecuado
no momento preciso. Sen qui-
tarlle mérito ó título do 97,
andouse arrastrando cinco anos
no proxecto de Pollock e sen
despedirse de todo recunca en
Sauber. A mesma habilidade
que demostra nos despachos
para trincar a BMW debéraa
ensinar se, como aínda din
algúns, ten o crédito de ser
campión.

Jarno (Toyota).- Trulli é
sospeitoso e por eso o exami-
nan todos os días. Pasa por ser
dos condutores máis veloces

pero non calla actuacións bri-
llantes con regularidade.
Tamén ten sona de fino para
detectar as alteracións no fun-
cionamento do vehículo pero
non lle acaban de construír un
Toyota á medida. Considerando
en que deu Ralf, nas mans de
Trulli está non humillarse ante
Honda.

Jenson (Honda).- En
Inglaterra todos son de Button.
Nin sequera piden que sexa
coma NigelMansell, pero todos
empuxan para que consiga a
primeira vitoria despois de cen
carreiras. Falan marabillas do
Honda RA106 e el non é man-
co, polo que esperamos ver
batalla cos F248, cos MP4/20 e
cos R26 ó nivel daquelas voltas
máxicas contra Alonso en
Hockenheim no 2003.

Juan Pablo (McLaren).-
A mentalidade é o principal
inimigo que ten Montoya para
ser candidato ó título. É malo
para el e para os que leva por
cerca. Ten calidades e non puido
esquecérselle de ganar. En
McLaren non é imposible a paz,
pero para eso era ben que gana-
se confianza nas primeiras corri-
das á conta de bos resultados así
globais coma parciais contra o
seu compañeiro de equipo.

Kimi (McLaren).- Bo
coche ten que ter Räikkönen e
ben seguro de si ha de estar
para desestabilizar a un piloto
da súa mesma categoría coma
FernandoAlonso. Ata agora
non demostrou tanto recorrido
coma o guaje nin tempero en
situacións clave. Agora ben, se
non comete os mesmos erros e
non se lle quenta a cabeza bai-
xo presión é sinal de que está
medrando e de que aspira a
algo serio.

Preséntochos (I)
Transcorrido un ano que asentou a pilotos novos nas primeiras páxinas dos diarios e nas preferencias dos

afeccionados ó automobilismo, é o momento de calibrar se Alonso foi unha paréntese no shumacherismo, se
Fernando e Kimi nos farán esquecer a Alain e Ayrton, se Rubens, David e JuanPablo petan na mesa dunha vez, se
Christian e Felipe con permiso de Nico son tan mocosos coma Fernando e se, por último, se conforman con estar

sempre sempre ó rabo Giancarlo, Jarno, Ralf, Nick, Mark e Jenson. Se non os coñeces, preséntochos.

Ramón Novo Folgueira
TEXTO

SPRINT MOTOR



O
piloto pontevedrés
Celso Míguez
renovou o contrato
que o liga ó equipo
catalán Pons

Racing, co cal disputará a súa
segunda temporada nas World
Series by Renault. Míguez, que
tamén pechou o acordo coa fir-
ma coruñesa Cortizo Aluminios
como sponsor principal, empe-

za a temporada cos tests con-
xuntos en Montmeló, Le Mans
e Nurburgring. A primeira
carreira deste certame, onde
tamén estarán os españois
Souceck, García e Vila, será en
Zolder (Bruselas) ó último fin
de semana de abril, compretán-
dose o calendario con sete citas
máis en diversos circuitos euro-
peos.

COMPETICIÓN
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Miguel Cumbraos
TEXTO

Miguel Cumbraos/Sprint Motor
FOTOS

A localidade pontevedresa de Pontecaldelas acolleu o debut do
galego de todoterreno, na modalidade de ecotrack. Ucha-Alonso, cun
vehículo de serie, venceu na cita inicial por diante de Couto-Seoane.

Ucha, primeiro
líder

A C T U A L I D A D E  D E P O R T I V A  G A L E G A

➤ Galego de todoterreo

Coas mesmas
cores

P
artindo da localidade
pontevedresa de
Rodeiro e concluíndo
na lucense de Meira, a
III Volta a Galicia para

clásicos deportivos foi finalmente
realidade tra-lo seu aprazamento
por inconvintes meteorolóxicos o
pasado novembro. Nunha xeral
formada por 39 equipos, o mellor

foi o Mini 1300 de Alvarez-
Riestra, secundado pola mesma
unidade de Gómez-Suárez. Os
irmáns Sánchez foron terceiros
co seu coñecido Renault 8 TS.

Minis ó poder

➤ III Volta a Galicia-Clásicos deportivos

O
primeiro fin de
semana de abril
ponse en marcha
o galego de ralis,
qu contará cun

calendario de nove citas.
Ademáis do Clio S-1600 de
Luis Vilariño, que probamos
nestas páxinas, unha das novi-
dades é o Lancer EVO IX do
ourensán Chelis Gómez, que
competirá no grupo N. Noutro
orden de cousas repiten as
monomarcas Driver e
Autopark, engadíndose o
Volante Racc e non sendo da
partida a Clio Renault.

➤ Galego de ralis

Novas adquisicións



C
on unha estética per-
sonalizada o Panda
Cross xa está nos
concesionarios Fiat.
Este pequeño todote-

rreo conta cun dispositivo de
bloqueo electrónico do diferen-
cial. Mecanicamente este ele-
mento que equipa esta versión,
faille desenvolverse moi ben en
terreos de lama ou con neve xa
que aporta un nivel de adheren-
cia e control difíciles de apreciar
noutros 4x4. Ademais este dis-
positivo acciónase a menos de
30 km/h, o que fai frear ás rodas
que esvaran.

A tecnoloxía máis avanzada
en motores dispúxose para este
pequenos turbodiésel. Conta cun
propulsor 1.3 Multijet de 70 CV

e 5 velocidades de dimensións
reducidas, alcanza unha veloci-
dade máxima de 150 km/h e
acelera de 0 a 100 en 18 segun-
dos. O consumo en ciclo extra
urbano é de 4,4 l/100 km e en
ciclo mixto 5,3 l/km. Tódolos
datos son do fabricante.

En materia de seguridade
conta cun sistema ABS e EDB
con función antiesvaramento
(MSR). Está dotado de airbag
dianteiros e repousacabezas tra-
seiros. Ó ser todoterreo, esta
versión pode tamén equiparse
con luces antinéboa e un sistema
de lavafaros para ter maior visi-
bilidade en caso de condución
difícil.

O Fiat Panda Cross ten un
prezo de 16.800 euros.

COMPETICIÓN
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C
oncretouse o progra-
ma no 2006 do noiés
Luis Carballido. Así,
o que foi campión da
Copa Citroëb C2 no

2004, repetirá a experiencia do
pasado ano no estatal de ralis.
Carballido ven de adquirir un C2
S1600, en concreto a unidade
que foi campiona da modalidade
en Croacia. O programa estable-
cido ten oito citas do certame
nacional, así como algunhas do
galego, empezando pola manga
inaugural en asfalto de Lalín.

➤ Nacional de ralis

Ó final
Cima

A
firma coruñe-
sa Rallycar,
moi vinculada
ó mundo da
competición,

concluíu a súa selección
de pilotos. Finalmente
Francisco Cima, fillo do
expiloto asturiano dos 80
Kiko Cima, foi o mellor
por diante do navarro Íñi-
go Ruiz e do coruñés Iván
Ares. Cima disputará cin-
co probas –a puntuabilida-
de das mesmas está sen
aínda determinar– ó
volante dun Fiat Punto
HGT 1.8 16v.

Fiat Panda Cross
Un pequeno
todoterreo

Outro C2 para
Carballido

➤ Selección Rallycar
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3
Vilajoiosa abre
hostilidades. Un
igualado e ó tempo
devaluado nacional
de ralis, coa presenza

tan só dun equipo oficial, alzou
o seu telón na citada localidade
alacantina. No seu retorno ó
nacional Dani Solà non deu
opción ó volante do C2 de
Auto-Laca. Dos Clio, os de
Fuster e Vinyes completaron o

pódio, chegando cuarto Sergio
Vallejo co seu novo Renault.
Dobre éxito lucense, con
Burgo triunfando en grupo N e
Méndez na C2, mentres que o
Desafío Peugeot foi para Josep
Basols.

4
Estreo. O mundial de
ralis afrontou en
México a súa primeira
proba sobre terra, ó
tempo que a terceira

despois de Montecarlo e Suecia.
Chegou o turno do actual cam-
pión do Mundo, Sébastien Loeb,
que se adxudicou o seu primeiro
triunfo do ano. Solberg e Stohl,
ó volante dun Subaru e un
Peugeot respectivamente, com-
pletaron o pódio. No que atinxe
ós españois, Sordo completou
unha gran carreira que o situou
no cuarto posto, mentres que
Xevi Pons se veu obrigado a
abandoar nos primeiros compa-
ses.

7
Cervantes penali-
za, Guerrero vence.
O calendario donacio-
nal de Enduro abriuse
na localidade catalana

de Sitges. Unha penalización de
dez segundos, por extravia-la
tarxeta de control, fixo que Iván
Guerrero (KTM) cedese o lide-
razgo final a Cristóbal Guerrero,
que impuxo deste xeito a súa
Gas-Gas. Kari Tiaine, o mellor
en E3, ocupou o chanzo máis
baixo do pódio.

8
Mesma tónica. Baixo unhas adversas condicións meteo-
rolóxicas, coa choiva e a neve ben presente, o nacional de
ralis portugués celebrou a súa primeira cita, o coñecido e
instaurado Rali Casino da Póvoa. O actual campión da
especialidade, o piloto de Mitsubishi Armindo Araújo,

levouse a vitoria, a cuarta consecutiva na cita norteña. Miguel
Campos, que estreaba un Subaru, rematou segundo, mentres que ter-
ceiro concluía o 206 S1600 de Bruno Magallhaes, en apretada loita
co Clio de Pedro Fontes. O santiagués Pablo Antelo e o madrileño
Eduardo Herrero foron os únicos españois na chegada.

1
Luna repite.
Mitsubishi España e
Nikon veñen de facer
públicos os vencedo-
res do concurso foto-

gráfico que tiña como epicentro
os nacionais de raids, asfalto e
terra, así como o Dakar 2006.
Claudio Luna volveu a vencer,

coa foto que ilustra este breve.
Outros triunfadores foron Diego
Álvarez (asfalto), Asensi
Carricondo (raids) e Kike
Salgueiro (foto artística).

6
As mesmas cores. O
dous veces campión
do mundo de ralis, o
madrileño Carlos
Sáinz, está a piques de

renova-lo seu contrato coa firma

xermana. No equipo dirixido po
Kris Nissen, Sáinz repetirá expe-
riencia no Dakar, onde este ano
obtivo catro victorias parciais de
etapa, con posibilidades de cam-
biar de copiloto.

Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

5
E van catro. A loca-
lidade brasileña de
Sao Paulo acolleu a
decima cita do
Mundial de Trial

Indoor, servindo igualmente
para coroar ó catalán Adam
Raga, que obstivo así o seu

cuarto título da especialidade.
Ó manillar da coñecida Gas-
Gas, Raga entregou unha tarxe-
ta de dazasete puntos, seis
menos que Fujinami e sete
menos que o tamén español
Fajardo, demostrando que non
ten rival na categoría.

2
Vinyes, primeiro
líder. O piloto
andorrano Joan
Vinyes é o primeiro
líder do nacional de

terra tras-la súa cómoda victo-
ria nas pistas de Alcañiz.
Vinyes, que estreaba un

Subaru Impreza WR STi, fixo-
se acompañar no pódio turo-
lense por Álex Villanueva
–vencedor na Evo Cup– e por
Zuluaga. O coruñés Amador
Vidal foi cuarto, liderando
Hernando entre os de serie.
Noutra orde de cousas o

vigués Reiriz foi noveno na
oferta promocional de
Mitsubishi, onde o santiagués
Pablo Antelo abandonou nos
últimos intres por fallos do
embrague. García (Fiat) foi o
mellor en 2RM e Esteve lide-
rou as motos.

Hórreo nº 23    Santiago de Chile, 34
Telf: 981 56 22 11  Telf: 981 59 58 59
SANTIA GO 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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San Marcos, 72
15890 - Santiago

Mantemento
integral do
automóbil

Tfno.: 981 585 531
Móvil: 646 531 942

Para unha mellor seguridade vial

RReevviissee  aass  lluucceess
ddoo  sseeuu  vveehhííccuulloo
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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

▼

Preste atención o
estado dos seus
neumáticos, e

non se esqueza
de levar sempre

as cadeas no
maleteiro en
caso de neve.

O consello da
semana



>> Exclusivos Vehículos de Flota <<

GETZ 1.5 CRDI  DIESELXACOBEO MOTOR, S.L.
GETZ 1.5 CRDI GL 5P 88 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 10.500

TUCSON 2.0 CRDI STYLE 112 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 22.500

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 112 CV DICIEMBRE 2004 19.000

ACCENT 1.5 GLS 5P 102 CV AÑO 2004 7.000

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 COMFORT 125 CV AÑO 2006 KM O 24.500

Teléfonos: 981 56 96 32 - 981 56 96 30 – Boisaca  -  SANTIAGO

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.

T
radicionalmente
as leiteiras eran
as mulleres que
transportaban a
súa pequena

produción de leite nas
aldeas de casa en casa.

Tradicionalmente os GTT
son utilizados por pilotos
que saen ás carreiras a
divertirse. Pero o tempo
pasa e as cousas cambian.
Cando dúas persoas como
Javier Ramos Grille e
Jesús Pérez (xerente de
Lácteos Pérez Oliveira)
se atopan, están predesti-

nados a entenderse. Os
dous buscan o mellor
para que a calidade tradi-
cional sexa altamente
competitiva no século
XXI. Ámbolos dous
teñen craros os seus
obxectivos: “chegar pou-
co a pouco a se-los núme-
ro 1”.

Grille e o seu copilo-
to, Álvaro Corzón, parti-
ciparán no Campionato
Galego de Grupo X.
“Intentaremos que “A
Leiteira” estea sempre
nos postos máis altos do
Grupo e, sempre que se
poida, loitaremos polos
15 primeiros da xeral
scratch”.

“Este ano consegui-
mos varios apoios impor-

tantes: Xtrem Energy
Drinks, Viales Santa
María, Desguaces Herbón
e, sobre todo, a aposta de
Leite Xoven, unha firma
pertencente ó Grupo
Pérez Oliveira, que coin-
cidindo coa celebración
do Rali do Cocido, come-
zará a distribución do
Leite Xoven por toda
España”, comenta Grille.

Na presentación do

equipo Grille comentóu-
nos algunhas característi-
cas da Leiteira (como xa
chaman os afeccionados
ó seu coche): “trátase dun
R5 GTT con 160 CV, con
cambio de 5 velocidades
en H, grupo curto e auto-
blocante. Pero para min o
máis importante do coche
son os seus freos Brembo
de 4 pistóns diante, e a
suspensión Stack”.

Martiño de Lopo
TEXTO E FOTOS

Equipo Grille Competición

A Leiteira do século


