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Moje skúsenosti s produktmi „METABOND“ 

 

Volám sa Miroslav Marônek. Jazdím a som fanúšikom motokrosu. Jazdím 15 rokov triedu 

„Twinshock“, je to trieda veteránska na starších vzduchom chladených motocykloch. Už v ranom 

veku som sa začal zaujímať o výbušné motory. S kamarátmi sme rozoberali a skladali v stodolách 

Mopedy, Pioniere a neskôr väčšie kubatúry. Skladali sme rôzne prototypy krosových motoriek. 

Táto záľuba mi zostala doteraz.  Zostal som verný 2 taktným vzduchom chladeným motorom  

značky ČZ. Pravidelne sa zúčastňujem na podujatiach Slovenského pohára, Regionálneho pohára 

východ a Regionálneho pohára západ v MX motocyklových pretekoch SR. Na preteky sa 

prepravujem vlastným osobným vozidlom s prívesným vozíkom. Auto je zahraničnej výroby,  

s rokom výroby 1988. V roku 2007 som na základe odporučenia kamarátov začal používať  

produkty zn. METABOND a získal som tieto poznatky: 

 

1) Automobil – hlučnosť motora sa  znížila a jeho výkon sa zvýšil. Pozitívum produktov 

METABOND sa prejavuje najmä pri krátkych jazdách, kde motor pracuje ešte pri nízkej teplote 

oleja. Vplyvom produktu METABOND je menšie trenie a zároveň menšie opotrebovanie súčiastok 

pohonného agregátu ako motora, tak aj prevodovky.  

2) MX ČZ  – spočiatku som používal mazivá tuzemskej produkcie. Vzhľadom k tomu, že sa 

jedná o pretekársky motocykel na ktorom sa upravuje výkon na maximum, vzniká extrémne 

zaťaženie motora a prevodovky. Skoro po každom preteku som bol nútený motor rozobrať, 

opotrebované časti  piest a valec 

vymeniť alebo repasovať.  

  Od kedy som začal na mojom 

motore, prevodovke používať 

produkty, mazivá  METABOND som 

prekvapený, ako sa predĺžila životnosť 

súčiastok. Motor a prevodovku 

rozoberiem maximálne raz za sezónu, 

motor a prevodovku  skontrolujem 

a poskladám naspäť väčšinou bez 

výmeny súčiastok.  

Po výmene súčiastok, ktoré sú 

dopredu ošetrené produktom 

METABOND nemusím motor 

zabiehať. Na takýchto súčiastkach 

nevzniká také trenie, ako na 

súčiastkach neošetrených produktom 

METABOND a nevystavujem sa riziku, 

že dôjde k zadretiu. 

V minulosti, keď som používal len 

bežné mazivá, tak bola potreba 

niektoré súčiastky viackrát vymieňať, motor po vymenených súčiastok zabiehať a kontrolovať, či 

nedochádza k ich zadretiu. V aktuálnej sezóne 2017 som začal používať novšie produkty, napr. 
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METABOND UNIVERSAL pre dvojtaktné motory. Po rozobraní motora je spaľovací priestor motora 

výrazne čistejší ako býval pri staršom mnou používanom produkte METABOND. Taktiež som začal 

používať do tlmičového oleja METABOND H+. Od kedy používam tento produkt predĺžila sa mi 

životnosť tlmičov a čas servisného intervalu.  

 

Používanie produktov METABOND šetrí môj čas, energiu a financie vynaložené na opravu.  

 

 

 

 

Miroslav Marônek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


