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      METABOND SLOVAKIA, Kft. 

      Kostolné námestie 15, 

      946 03 Kolárovo 

      Szlovákia 

 

 

 Metabond tapasztalat a motorsport területén 

 

  

 Kováčik Norbertnek hívnak és aktívan foglalkozom motorsporttal. Kezdetben hegyi 

rally-t versenyeztem, de már 10 éve a profi drift-nek szentelem az időmet. Sikereim közül 

legszívesebben a legnagyobbakra emlékszem, 2015-ben sikerült megnyernem a King of 

Europe versenysorozatot és 2016-ban pedig a King of Touge versenysorozatot. A Metabond 

termékekkel már 1995-ben találkoztam és már ezen az első előadáson elvarázsolt ez a termék, 

melyet egy speciális berendezésen mutattak be. Sajnos ebben az időben még nagyon fiatal 

voltam, hogy mélyebben érdekeljen e termékkel összefüggő előnyök, viszont a Metabond 

termékek általános felhasználójává váltam 1995-től. Amióta a motorsportnak szentelem az 

időmet, a Metabond elválaszthatatlanná vált tőlem és a mai napig használom. Köszönhetően, 

hogy a legfejlettebb kenéstechnika mellett döntöttem, az egész motorsportos karrierem során 

nem fordult elő, hogy valamiféle mechanikus ok végett cserbenhagyott volna a motor. 

 A Metabond terméket a drift-nél legfőképpen a motornál használjuk, ill. ha esély van rá, 

mikor a valamelyik alkatrész szét van szerelve pl. csapágyak vagy olyan alkatrészek, melyek 

nagy terheléseknek vannak kitéve, preventív jelleggel lekezeljük Metabond zsírral vagy 

kenőanyaggal. A drift-nél a motor és a váltó kapja a legnagyobb terhelést. Az által, hogy az 

autók oldalirányban versenyeznek, nem biztosított 100 %-an menetszél hűtés, és ami még 

rosszabb, hogy szinte mindig maximális motor fordulatszámon versenyzünk. Teljesen átlagos, 

hogy egy versenyen 2-3 autó is feladja a versenyt motorbesülés végett. A motor nem éli túl az 

ekkora megterhelést, főleg olyan országban, ahol magas hőmérséklet. Itt a motornak még 

nehezebb.  

 Az utolsó 5 évben egy BMW M6 típusú autóval versenyeztünk, mely 10 hengeres és 507 

lóerős motorral rendelkezett. Mivel, hogy a drift-nél nincs szabályozva az autók 

teljesítménye, ezért hihetetlen módon fejlődik a sportág. Jelenleg már ezer lóerős motorral is 

versenyeznek. Ezért is döntöttünk a 10 hengeres motor lecserélése mellett, melyet egy új  

V8 bi–Turbo BMW M5 F10 motorra cseréltünk. Sikerült együttműködésre jutnunk az 

AWRON GmbH céggel, aki ezt a motort szponzorként bebiztosítja nekünk. Ellenértékként a 

mi öreg motorunkat kérte azzal a feltétellel, hogy a motornak 100%-os kondiban kell lennie. 
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Megegyeztünk ezzel a céggel, hogy a csere előtt még aprólékosan szétszedjük a motort, hogy 

meggyőződjenek a motor állapotáról, mivel az első tárgyalások alkalmával nem hitték, hogy 4 

motorsportos szezon után jó állapotban lesz a motor. A motor szétszerelése és aprólékos 

átvizsgálása után csodálkozva konstatáltuk, hogy szinte újszerű állapot tárult elénk, semmiféle 

mechanikus károsodás nem találtunk. Ezzel beteljesült az AWRON GmbH cég egyetlen 

feltétele a cserével kapcsolatosan. Ennek köszönhetően már dolgozunk az új motor 

beszerelésén a 2017-es szezonra, melyben biztosan nem fognak hiányozni a Metabond 

termékek. 

 Jóhiszeműen a saját hosszúéves tapasztalataimból csakis ajánlani tudom a Metabond 

termékeket, ha egy kicsit számít önnek a motor élettartalma és minősége. Nekünk ezen évek 

alatt nem kevés invesztíciót spórolt meg, mivel nem kellett újraépíteni a motort és minden 

egyes versenyt motorhiba nélkül be tudtuk fejezni.       

 

Kelt, 2017.04.04. 

  Üdvözlettel, 

   Norbert Kováčik 
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Mellékletek: 

 

Kép 1 – BMW M6 dizájnja 2015-ös szezonban 

 

Kép 2 –  BMW M6 dizájnja 2016-os szezonban 
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Kép 3 – Kiszerelt motor 1 

 

Kép 4 – Kiszerelt motor 2 
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Kép 5 – A motor belső állapota 1 

 

 

Kép 6 – A motor belső állapota 2 
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Kép 7 – A már kiszerelt főtengelycsapágyak 

 


