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METABOND SLOVAKIA, s.r.o. 

Kostolné námestie 15, 

946 03 Kolárovo 

Skúsenosti s produktmi Metabond v oblasti motošportu 

Volám sa Norbert Kováčik a aktívne sa venujem motošportu. V začiatkoch to boli 

preteky do vrchu a momentálne sa už 10 rokov venujem profesionálne driftu. Z mojich 

úspechov spomeniem hádam len ten najväčší a to je, že v roku 2015 sa mi podarilo vyhrať 

sériu King of Europe a v roku 2016 sériu King of Touge. K produktom Metabond som 

sa dostal už v roku 1995 a už na prvom sedení a prednáške na špeciálnom zariadení ma tento 

produkt očaril. Bohužiaľ, v tej dobe som bol ešte veľmi mladý, aby som sa hlbšie zaujímal 

o možnosti spojené s týmto produktom. Stal som sa bežným spotrebiteľom a produkty

Metabond som nakupoval už od roku 1995. Odkedy som sa ale začal venovať motošportu, 

Metabond sa stal neoddeliteľnou súčasťou a využívam ho dodnes. Aj vďaka tomu, že som sa 

rozhodol pre tu najvyspelejšiu mazaciu techniku sa mi počas celej motošportovej kariére 

nestalo, aby ma nejakým spôsobom mechanicky zradil motor. 

Metabond pri drifte využívame najviac v motore, potom už ak je príležitosť, že niečo 

máme rozobraté napríklad ložiská alebo veci, ktoré sú namáhané, preventívne ošetríme či už 

vazelínou alebo prípravkom na ložiská. V drifte sú najviac namáhané motory a prevodovky. 

Tým, že autá jazdia bokom nemajú zabezpečené 100 %-né náporové chladenie a čo je horšie, 

že jazdíme takmer vždy v maximálnych otáčkach motora. Je úplne bežné, že na jednom 

preteku aj 2 – 3  autá odstúpia so zadretým motorom. Motory neprežijú takýto nápor obzvlášť, 

keď sa jedná o krajiny kde sú vysoké klimatické teploty a chladenie motora je o to ťažšie.  

Posledných 5 rokov sme používali produkčné auto BMW M6 s 10 valcovým motorom 

o výkone 507 koní. Tým, že na drifte nemáme žiadne obmedzenia, čo sa týka výkonu, autá sa

neskutočným spôsobom vyvíjajú vpred a momentálne sa driftuje aj na tisíc koňových autách. 

Preto sme sa rozhodli vymeniť 10 valcový motor za motor V8 bi–Turbo z nového BMW M5 

F10. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu so spoločnosť AWRON GmbH, ktorá nám tento 

motor sponzorsky dodáva a náš starý motor zobrala na protihodnotu pod podmienkou, 

že motor bude v stopercentnej kondícii. Pred uskutočnením výmeny si nárokovali detailne 



Strana 2 z 6

rozobrať motor a presvedčiť sa, v akom je stave nakoľko pri prvých debatách neboli ochotní 

pripustiť, že Motor z motošportu po 4 sezónach bude v dobrom stave. Po rozobratí 

a detailnom preskúmaní motora s údivom konštatovali, že motor má hodnoty nového 

motora a taktiež nenašli žiadne mechanické poškodenie. Tým sa naplnila jediná podmienka 

zo strany AWRON GmbH a my vďaka tomu, už práve pracujeme na inštalácii nového motora 

pre sezónu 2017, v ktorom určite nebudú chýbať produkty Metabond.  

Tešíme sa na vás a v dobrej viere môžeme z vlastných dlhoročných skúsenosti produkty 

spoločnosti Metabond len odporučiť, ak vám aspoň trochu záleží na životnosti a kvalite vášho 

motora. Nám to počas týchto rokov zachránilo nemalé investície, keďže sme nemuseli nanovo 

skladať motor a odjazdili sme každý jeden pretek bez poruchy.  

S pozdravom, 

Norbert Kováčik 

V Košiciach, 4.4.2017
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Prílohy: 

 

Obr. č. 1 – Dizajn auta BMW M6 v sezóne 2015 

 

Obr. č. 2 – Dizajn auta BMW M6 v sezóne 2016 
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Obr. č. 3 – Vymontovaný motor 1 

 

Obr. č. 4 – Vymontovaný motor 1 
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Obr. č. 5 – Vnútorný stav motora 1 

 

 

Obr. č. 6 – Vnútorný stav motora 2 
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Obr. č. 7 – Už vymontované ojničné ložiská 

 


