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 La fira MotorTotal és una exposició que té per 
objectiu principal potenciar el sector i on hi haurà
representades més de 20 marques i 150 vehicles. Tots 
els que s'acostin a aquest gran aparador, trobaran 
les millors ofertes i propostes. Si esteu pensant a 
adquirir un vehicle, no perdeu l'oportunitat d'assis-
tir-hi. De ben segur que hi trobareu el que busqueu.

Quatre dies únics 
de motor a Mataró
Del 25 al 28 d’abril, l’Espai Firal del Nou 
Parc Central acollirà l'onzena edició de 
la fira MotorTotal, Fira del vehicle nou, 
Km 0 i seminou de Mataró i Maresme

Motor

On i quan?

La fira Motor Total 2019 obrirà les 
portes el dijous 25 a les 16.00 h, 
i estarà obert fins a les 20.30 h.
El divendres 26, dissabte 27 i diu-
menge 28, la fira estarà oberta al 
públic en horari ininterromput, de 
10.30h a  20.30h.
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L'evolució del sector

El model de la indústria de 
l'automòbil avança condi-
cionada pel canvi climàtic

 El sector viu moments de trans-
ició a conseqüència de la futura 
profunda transformació en diver-
sos camps. Els motors dels vehicles 
aniran deixant enrere els combus-
tibles fòssils a favor de l'electrifi-
cació, tot i que la sortida d’auto-
mòbils elèctrics de les plantes de 
producció del país és testimonial.

El borrador de la llei del canvi 
climàtic, elaborat per el Govern 
central, inclou que l'any 2040 es 
deixin de matricular vehicles de 
combustió que emeten CO2 i que 
són els causants de l’escalfament 
global. Aquesta mesura també su-
posa anar abandonant el dièsel per 
les seves emissions de NOx, gasos 
considerats nocius per a la salut, 
però també els motors benzina i 
els híbrids, en plena expansió en 
aquests moments.

Tots aquest fets fan que ens tro-
bem amb un panorama, si més no, 
incert. La notable recuperació els 
darrers anys en la venda de vehi-
cles nous, trepitja el fre i això com-
porta que les vendes de vehicles 
seminous marquin nous repunts a 
l’alça. Serà interessant anar seguint 
l’evolució de tot plegat.
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El primer que hem de fer a l’hora de traslladar el 
nostre vehicle (cotxe, moto o caravana) a una altra 
ciutat és planifi car el procés amb unes setmanes d’an-
telació, de manera que puguem trobar una empresa 
de transports que sigui capaç de portar el cotxe de 
la manera més adequada.

Una de les coses que heu tenir en compte a l’hora de 
contractar el trasllat del vehicle a una altra ciutat és 
el cost, que es basa en tres elements fonamentals: 
la ciutat de destí i d’origen, el volum del vehicle, el 
dia que volem fer el trasllat.

Hi ha dos tipus de transport: el transport de porta a 
porta i el transport de terminal a terminal.

En el primer ens recullen el vehicle al nostre domicili 
actual i ens el deixen al nostre domicili nou. En el 
de terminal a terminal, el transport es fa des d’una 
base prèviament establerta i el cotxe es deixa en 
una altra base de la ciutat de destí.

El nostre vehicle en 
cas de trasllat
Quan fem molts quilòmetres amb 
el cotxe, cal tenir en compte altres 
aspectes més enllà de la xifra que 
sumem al comptaquilòmetres.

 Traslladar-se de casa és una experiència es-
tressant. Si a sobre anem a viure a una ciutat 
situada a centenars de milers de quilòmetres, 
la mudança es converteix en tota una odissea 
davant la qual molta gent no sap com actuar.

Moltes vegades pensem que fer-ho conduint és 
la manera més simple, però no comptem que el 
vehicle patirà un desgast i que, a més, tindrem 
despeses afegides com són el combustible, l’allot-
jament i els àpats durant el viatge.

ANUNCI

Motor
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Sàpiga que després d'una 
substitució del vidre parabrises, 
és necessari recalibrar els seus 
sistemes ADAS

Cada vegada són més els vehicles que incorporen la tecnologia 
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems o Sistemes 
Avançats d'Ajuda a la Conducció) en els seus parabrises.

Es tracta de sistemes capaços de llegir els senyals de 
trànsit, avisar de canvis involuntaris de carril, frenada 
automàtica del vehicle, etcètera. Alguns d'aquests sistemes 
funcionen a través d'un processador d'imatge instal·lat al 
parabrisa del vehicle, i això no és més que el principi a la 
carretera de la tecni� cació i so� sticació dels parabrises 
de tots els vehicles.

Calibratge
En substituir el parabrisa del teu vehicle, els sensors i 
radars responsables del funcionament dels sistemes 

ADAS, han de ser novament regulats i calibrats segons els 
paràmetres de cada fabricant. Si no és així, la informació 
recollida i els indicadors mostrats poden donar resultats 
erronis, posant en perill la seguretat dels ocupants del 
vehicle i de la resta d'usuaris.

Aquesta operació, igual que la reparació de la lluna 
del seu vehicle, s'ha de fer per personal i equip tècnic 
quali� cat. Con� ï en els professionals de GLASSDRIVE per 
efectuar un correcte diagnòstic, reparació i calibratge.

Si el seu vehicle és d'última generació segurament incorpora 
aquesta tecnologia.
Assegureu-vos que el seu processador d'imatge és 
degudament calibrat.

CENTRE EQUIPAT AMB TECNOLOGIA 

DE CALIBRACIÓ ADAS

CALIBRATGE DE SISTEMES
D'ASSISTÈNCIA AL CONDUCTOR

CÀMERES I RADARS
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T 937 562 276
Av. Europa, 169 · Local · Mataró
rasglass.mataro@hotmail.com

Funcions de calibratge

Hi ha diversos sistemes avançats d'ajuda a la 
conducció que faciliten als conductors la detecció 
i resposta davant perills a la carretera. Aquests 
sistemes es recolzen en càmeres, radars, lidars, 
llums dinàmiques, sensors electromagnètics i 
ultrasons per monitoritzar l'entorn de vehicle i 
detectar situacions de conducció potencialment 
perilloses.

Quan el vehicle detecta una d'aquestes situacions, 
avisa el conductor o pren mesures correctives 
per evitar la col·lisió.

Canvi
de llunes

Substitució 
de sensors
i càmeres

Reparació
d'accidents

¿QUAN CALIBRAR?
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Un desgast excessiu dels pneumàtics perjudica l’ad-
herència de les rodes a la carretera. Per comprovar 
que l’estat de les rodes és l’adequat, cal revisar la 
marca que indica el grau de desgast del pneumàtic.

Fixant-nos en aquesta marca, que és present en to-
tes les rodes homologades, s’ha de verificar que la 
superfície del pneumàtic no sigui igual o inferior a 
1.6 mil·límetres. Assolit aquest nivell de desgast és 
il·legal seguir fent servir el pneumàtic.

La pressió del pneumàtic
Cada tipus de pneumàtic té pressió ideal, segons el 
model s'utilitza. És una informació que es sol tro-
bar a la porta d’accés al dipòsit de benzina, al marc 
de la porta del cotxe o, si no, al manual del vehicle. 

S’ha de tenir en compte, a més, que certs vehicles 
requereixen una pressió diferent pels pneumàtics 
davanters i els posteriors.

Les rodes 
i la seguretat
L’estat dels pneumàtics del cotxe és clau 
per garantir la seguretat al volant 

Serveis per l’automòbil

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró

Motor
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Hem de tenir en compte que cada model de 
pneumàtic té una pressió ideal.

Conseqüències negatives de 
dur la pressió massa baixa

Dur els pneumàtics amb la pressió massa 
baixa té tot un seguit de conseqüències 
negatives:
- Distància de fre més llarga, en especial 
sobre paviment mullat.  
-  Incrementa l’efecte 'aquaplaning', és a 
dir, pèrdua de la tracció i risc de relliscar 
degut a l'aigua que hi ha a la via.
- Augmenta el risc de punxada. Contra el 
que pugui semblar, una pressió elevada no 
fa més fàcil tenir una punxada. Les irregu-
laritats d’una roda desinflada augmenten 
el risc en un 60%.
- Més consum de combustible per un ma-
jor fregament amb el terra (alhora, un des-
gast més ràpid)
- Reaccions inadecuades en maniobrar, fal-
ta de control en els girs.
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Els cotxes sense 
conductor són 
un futur imminent?
La possibilitat que existeixen cotxes que 
es condueixen sols semblava quelcom 
limitat a la ciència-ficció. Però amb grans 
empreses automobilístiques investigant-
ho i sabent que Tesla ja ha posat a prova 
el seu sistema de conducció sense con-
ductor, formen part del present. 
Encara no es veu com una possibilitat 
propera, especialment perquè, en un 
principi, seran accessibles només per a 
les butxaques més grans.

Milions d’euros s’inverteixen a desenvolupar aques-
ta tecnologia i cada dia es fan proves al voltant del 
seu funcionament. Sigui com sigui, encara és dubte 
que es permetin vehicles autònoms en carreteres no 
habilitades per a aquest tipus de vehicles. Un gran 
nombre de científics experts consideren imprescin-
dible un sistema de comunicació entre els cotxes 
intel·ligents entre ells i entre el cotxe i la infraestruc-
tura. D’aquesta manera el vehicle rebria informació, 
sense necessitat de detectar-lo amb una càmera.

Poc humans
Però, avui dia, la qüestió que més retarda l’ús funci-
onal d’aquesta tecnologia autònoma són els dilemes 
ètics que suposa. Si un cotxe, per ell mateix, ha de 
decidir entre salvar les persones de dins el vehicle o 
atropellar-ne d’altres, què faria? Són decisions que pot 
prendre una màquina? O, més aviat, que pot prendre 
una gran corporació per nosaltres? Són alguns dels 
interrogants que s’obren davant la possibilitat d’un 
futur en què els vehicles no necessitin conductor. 

ANUNCI

Motor
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Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter 
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és 
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som 
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd   1 30/1/18   17:58



 Les marques més prestigioses en el sector auto-
mobilístic presenten els seus últims models amb la 
tecnologia més avançada, creant "màquines" d'allò 
més llamineres pels amants de la carretera i la velo-
citat. Però més enllà d'aquesta, i de la comoditat, es 
busca que la tecnologia, en especial els nous sistemes 
intel·ligents, permetin una conducció més segura. 

Posar a ratlla 
la velocitat, per la 
teva seguretat
Amb l’avenç de les noves tecnologies, 
els vehicles es tornen més intuïtius i, 
en principi, més senzills de conduir. 
Però hi ha altres aspectes que també 
evolucionen, i un d'aquests és el mo-
tor i la seva potència. 

Els nous models portaran novetats  VW

Motor
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2022

Any en què tots els 
vehicles de la Unió 
Europea tindran un 
assistent intel·ligent 
de velocitat

De forma inevitable, les noves apli·
cacions que poden tenir els vehi·
cles s'han hagut de considerar en 
el marc de la legalitat. 

L'última novetat ha estat aquest 
abril: la Unió Europea ha aprovat 
com a mesura obligatòria que, a 
partir del 2022, tots els nous vehi·
cles incorporin un assistent intel·
ligent de velocitat. Aquests assis·
tents de velocitat, que ja inclouen 
múltiples cotxes, tenen la capacitat 
de reduir la velocitat del vehicle 
tenint en compte els límits esta·
blerts, l’estat de la via o les con·
dicions meteorològiques.

Tot i així, tots aquests sistemes 
d’assistència actualment en mar·
xa permeten al conductor poder 
anar a la velocitat desitjada de·
sactivant·lo. Per tant, a la pràcti·
ca, no queda clar si aquesta nova 
mesura realment reduiria el risc 
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Com portar mascotes al cotxe
A diferència del que podem veure moltes vegades, no poden anar deslligades

 Moltes vegades, els que tenen 
mascotes es veuen obligats a trans-
portar-la en cotxe, ja sigui per anar 
de vacances en família, fer un vi-
atge per anar al veterinari o una 
excursió. 

El fet és que si decidim portar el 
nostre animal amb nosaltres, s’han 
de tenir en compte diverses con-
sideracions per fer-ho amb total 
seguretat, tant per a nosaltres, 
com per a l’animal i la resta de 

conductors.  
Tal com estableix l’article 18 del 
Reglament General de Circulació, 
els animals han d’anar correcta-
ment ubicats al cotxe i és el con-
ductor el responsable de mante-
nir la seva llibertat de moviment.

No poden anar lliures
Primer de tot, cal saber que sota 
cap concepte l’animal pot anar 
deslligat dins el vehicle. El contra-
ri del que ens podem trobar quan 

estem a la carretera i veiem un 
pelut que treu el cap al seient de 
darrere o al maleter. Sempre han 
de viatjar dins el seu transporta-
dor o algun accessori adequat que 
permeti la subjecció de l’animal i 
que aquest no pugui moure’s per 
l’interior del cotxe. Tampoc se'l 
pot portar a la falda, ja que això 
no assegura que l’animal estigui 
completament quiet. 

Si el nostre gos o gat (o la mascota 

Motor
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que tinguem) no va ben subjecta, en cas de tenir una 
frenada brusca pot sortir disparat i patir greus lesions. 
A més, pot també provocar-ne als altres ocupants 
del vehicle. Un altre imprevist que pot produir-se 
és que l’animal s’alteri per algun fet o algun soroll 
durant el trajecte i això faci que comenci a moure’s 
pel vehicle. Això pot fer perdre el control del vehicle 
al conductor i causar un possible accident.

Atendre les nostres mascotes
A més, també cal atendre’ls bé durant el viatge. 
Cal consultar al veterinari com prevenir marejos, 
mantenir-los hidratats i no deixar-los mai a altes 
temperatures dins el cotxe. Si el recorregut és llarg i 
comporta moltes hores de carretera és recomanable 
aturar-se i deixar-los temps perquè puguin baixar 
del vehicle, moure’s i que els toqui l’aire. 

Si les mascotes són petites, la millor manera per 
transportar-les és amb un transportador ubicat al 
terra del vehicle. En canvi, si és més gran i necessita 
més espai que el que queda entre seients, l’accessori 
s’haurà de col·locar al maleter. Per a més seguretat, 
pot combinar-se amb una reixa que separi la part 
posterior del vehicle amb els seients i evitar qualse-
vol opció que l’animal pugui traspassar.

Sancions
Transportar mascotes sense la subjecció 
adequada per garantir la seguretat de la 
conducció, pot comportar una multa equi-
valent a 80 euros (sense retirada de punts)
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