Miért újgenerációs Metabond?
(A mostani már nem jó? Az új jobb, mint a régi?)

Az újgenerációs Metabond nem jobb, mint a korábbi fejlesztésű, hanem korszerűbb, több,
mivel kiegészül egy igen fontos és újszerű kenés-elősegítő tulajdonsággal.
A fémfelület-nemesítő tulajdonságot egy igen újszerű hamumentes vegyületre cseréltünk, ami
nagyon fontos a mai környezetvédelmi előírások szigorodása miatt. A mikro méretű
polikerámiát az új termékekben nano méretű polikerámiára cseréltük. A korszerű,
legmagasabb gépjármű gyártói előírásokat is teljesítő kenés-elősegítő adalékok
következtében, pedig az új termékek pozitívan változtatják meg az alkalmazott kenőolajolaj
kenőképességét, olajfilm-stabilitását és potenciálját. A kenőolaj, az új Metabond alkalmazása
mellett kenőképességét tovább megtartja, továbbá az üzemszerű és vészfutási tulajdonságai
kiemelkedővé válnak.
A honlap „Letöltések” menűjében találjuk a győri Széchenyi István Egyetem akkreditált
laborjában végzett fékpadi mérések eredményeit, melyek a teljesítmény és vonóerő
tekintetében 10%-os növekedést regisztráltak megfelelő futásteljesítményt követően. Ezen
eredmények nem szorulnak magyarázatra. A szakemberek felkapták a fejüket ilyen
eredmények láttán!!! A laborvezető is elismerően nyilatkozott, pályafutása ideje alatt eddig
egyetlen olajba öntött „csodaszer” sem produkált ehhez fogható eredményt!

Miben mások az újgenerációs Metabond teremékek?
Jelentős különbség a korábbi termékekkel szemben, hogy nem univerzálisak, azaz ugyanazt a
terméket nem tölthetjük a motorba és a manuális váltóba, sőt más kell a személyautó, a
haszongépjármű és a motorkerékpár motorjába!!!
Ennek egyszerű oka, hogy a kenés-elősegítő adalékok egyértelműen felhasználás terület
specifikusak. Nem ugyanaz a kenés elősegítő kell a személyautó motorjába, mint például egy
kamion motorjába, mivel egész más igényeknek kell a motorolajnak megfelelni.
A jövőben tervezzük a motorkerékpárok számára alkalmas Metabond termék fejlesztését.
A továbbiakban nem igaz az újgenerációs fémfelület-nemesítőkre, hogy nem befolyásolják a
kenőolaj minőségét, kenőképességét. Igen is jelentősen, pozitívan befolyásolják a kenőolaj
kenőképességét, olajfilm-stabilitását és potenciálját!
Az üzemanyagok összetétele, biokomponens aránya évről évre változik. Időszerűvé vált, az
üzemanyag-adalékainkat a mai üzemanyagokhoz igazítani, és a legújabb fejlesztéseket
alkalmazni.
Az újgenerációs termékek adagolási arányi is eltérnek a korábban megszokottól. Okvetlen
olvassuk el a flakonon feltüntetett keverési arányokat!

Miért olcsóbb az újgenerációs Metabond, ha korszerűbb és több mint a korábbi?
Korábbi termékeinket egy németországi kisüzem készítette számunkra. Ezen kisüzem
nagyvalószínűséggel több kézen keresztül (többlépcsős árrések) tudta beszerezni a
receptúrához szükséges alapanyagokat.
A Nemzetközi Találkozó alkalmával megismert, sok évet Európa több országában az
adalékok piacán és gyártástechnológiában dolgozó Heiman Péter vegyész kapcsolati és
technológiai segítségével lehetőségünk nyílt a világ első számú adalék- és
alapanyaggyártóktól közvetlen beszerezni a legújabb fejlesztésű, adalékokat, alapanyagokat.
Így kedvezőbb áron jutunk a legkorszerűbb alkotóelemekhez. A fejlesztések, technológiai
berendezések az elmúlt két évben elkészültek, a Metabond Kft befektetéseként, Heiman Péter
úr irányításával. A termékek gyártása Magyarországon saját hatáskörben történik.
Így lesz az újgeneráció, közvetlen beszerzés, sajátkörű gyártás, és egy tisztességes
üzletpolitika révén olcsóbb, mint a németországi beszerzésű.

Megmaradnak-e a korábbi megszokott Metabond termékek?
Természetesen, egy darabig készleten tartjuk az eddig forgalmazott termékeket, hisz vannak
vásárlók, akik ragaszkodnak a régóta bevált termékekhez. Azonban idő múlásával a kevésbé
figyelemre méltókat szépen lassan kivezetjük a kínálatból.
Az üzemanyag-adalékok tekintetében más a helyzet, mivel azokat a jövő év folyamán szép
lassan felváltják az újak. Akkor vezetjük be az újgenerációsat, mikor a korábbi kifogyott.
Ezért a jövő év elejétől a Megalene akciózását tervezzük, oly módon, hogy az ár, változatlan
hagyása mellett, a pontértékét és ezzel a jutalékot növeljük, hogy mihamarabb bevezethessük
az újgenerációst.

Miért vegyek üzemanyag-adalékot, ha ugyanazt érem el a prémium üzemanyaggal?
Való igaz, hogy a kiemelkedően adalékolt prémium üzemanyagok kedvezőbb
menettulajdonságot biztosítanak a modern motorok üzemelése során. Azonban köztudott,
hogy a mai magyarországi üzemanyagok szárazak, nem igazán kenik az üzemanyag-ellátó
rendszerek, (magasnyomású befecskendező) mechanikus üzemanyagban úszó részeit.
Régebbi töltőállomásokon hallhatjuk, hogy az üzemanyag-pumpa hangosan nyekereg a
gyenge kenés miatt. Bizony, bizony az üzemanyagnak kellene kenni a szivattyú
üzemanyagban forgó részeit. Így működik ez a mi autónkban is.
A mi üzemanyag-adalékaink a kiemelkedő szeleptisztító, égésjavító, cetán- és
oktánszámnövelő hatásuk mellett hamumentes fémfelület-nemesítő kenőanyagot is
tartalmaznak az üzemanyag-ellátó rendszer élettartamának növelése céljából.

A töltőállomások minden adaléka, még a prémium adalék is szétválasztó adalékot tartalmaz.
Azért hogy, a földalatti üzemanyag tartályokban keletkező párát, illetve vizet elkülönítse. A
töltőállomás célja, hogy az üzemanyagot vásárló minél tisztább, vízmentes üzemanyagot
tankolhasson.
A gépjármű tankjában is keletkezik vízkicsapódás, ezért igen áldásos a Metabond üzemanyagadalék emulgáló tulajdonsága. Oldott állapotba hozza a tankban lévő vizet, ezért télen nem
dermed meg az ellátó rendszerben. Sőt az elemulgált, azaz oldott víz az égéstérben hidrogénre
és oxigénre bomlik, ami az égést jelentősen javítja.

Miért vegyem az újat, mikor a megszokott régivel meg vagyok elégedve?
A kedvező ár is döntő lehet. Könnyebben ajánlom másoknak, mivel megfizethető, és
magasabb az ár-érték aránya.
A korábban Metabond”M”,”C”, vagy „GOLD”-al kezelt gépjárművek motorjai is jelentős
változáson mennek át, az újgenerációs termékek beöntését követően. Tapasztalataink szerint,
a motorok jelentősen elhalkulnak, jelentősen kevesebbet fogyasztanak, és sokkal könnyebben
gyorsulnak. A változás frenetikus!!!
Próbálja ki, és legyen részese az élvezeti autózásnak!

Az autója is érzi a változást !

