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Zestawy łańcucha rozrządu dostępne są w katalogu eCar w zakładce [Mechanika] -> Układy rozrządu i osprzętu -> Układy 
łańcucha rozrządu -> Zestaw łańcucha rozrządu oraz w katalogu internetowym pod adresem https//catalog.polcar.com
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Lista zestawów łańcucha rozrządu i ich przykładowe zastosowania na drugiej stronie. 

* Okresy pomiędzy wymianami rozrządu w trakcie trwania gwarancji nie mogą być dłuższe niż przewidziane przez producenta pojazdu.

Układy łańcucha rozrządu są uznawane za trwałe i bezobsługowe, jednak coraz częściej wymagają regularnej 
kontroli. 

Wysilone konstrukcje turbodoładowane (szczególnie małolitra-
żowe) oraz wydłużone interwały między wymianami oleju spra-
wiają, że należy kontrolować stan rozciągnięcia łańcucha, stan 
napinacza, ślizgów oraz kół zębatych. Aby zapobiec poważnej 
awarii układu rozrządu, wymień jego podzespoły gdy tylko za-
uważysz pierwsze niepokojące objawy, jak np. wydobywający 
się metaliczny hałas z okolicy rozrządu oraz pogorszona praca 
silnika.

Zapewniając długotrwałą pracę silnika bez ryzyka uszkodzenia 
oferowane w Polcar zestawy łańcucha rozrządu wyróżnia:

• wysoka trwałość i odporność na rozciąganie; 
• jakość porównywalna z produktem oryginalnym. Zestawy 

wytwarzane są w fabryce spełniającej rygorystyczne wymogi 
przemysłu motoryzacyjnego (certyfikacja IATF-16949) oraz do-
starczającej części na pierwszy montaż;    

• precyzja wykonania; 
• 24 miesiące gwarancji*;
• przetestowana jakość materiałów. 

Dla potwierdzenia wysokiej jakości zestawów łańcucha rozrzą-
du wszystkie ich elementy poddawane są szczegółowym testom 
pod względem:

• twardości i gęstości użytych materiałów do ich produkcji, 
• wytrzymałości elementów podczas długotrwałej pracy 
 (testy zmęczeniowe),  
• siły i szczelności napinacza, 
• wytrzymałości łańcucha na rozciąganie i zrywanie.

Ponadto sprawdzane są wymiary oraz dopasowanie względem 
innych elementów zestawu. Nr Polcar
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Nr Polcar Przykładowe zastosowanie

TCK0001-1 OPEL CORSA C (F08, F68), 09.00-12.09

TCK0002-1 OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02

TCK0003-1 OPEL ASTRA G kombi (F35_), 02.98-12.09

TCK0004-1 OPEL ANTARA, 05.06-

TCK0005-1 OPEL VECTRA C, 04.02-

TCK0006-1 OPEL ADAM, 10.12-

TCK0007-1 FIAT DOBLO furgon / kombi (263), 02.10-

TCK0008-1 IVECO DAILY IV furgon / kombi, 05.06-
03.12

TCK0009-1 BMW 3 kabriolet (E46), 04.00-12.07

TCK0010-1 BMW 1 (E87), 02.03-01.13

TCK0011-1 BMW 1 (E87), 02.03-01.13

TCK0012-1 CITROËN DS4, 04.11-07.15

TCK0013-1 BMW 3 Touring (E91), 12.04-06.12

TCK0014-1 BMW 4 Gran Coupe (F36), 03.14-

TCK0015-1 MERCEDES-BENZ KLASA A (W168), 
07.97-08.04

TCK0016-1 VW FOX (5Z1, 5Z3), 10.03-

TCK0017-1 AUDI A4 (8K2, B8), 11.07-12.15

TCK0018-1 VW TOURAN (1T1, 1T2), 02.03-05.10

TCK0019-1 AUDI A4 Avant (8ED, B7), 11.04-06.08

TCK0020-1 AUDI A3 Sportback (8PA), 09.04-03.13

TCK0021-1 SKODA FABIA Kombi, 10.07-12.14

Nr Polcar Przykładowe zastosowanie

TCK0022-1 AUDI A6 (4A, C4), 06.94-10.97

TCK0023-1 AUDI A4 (8D2, B5), 11.94-09.01

TCK0024-1 AUDI A6 (4B2, C5), 01.97-01.05

TCK0025-1 NISSAN X-TRAIL (T30), 06.01-01.13

TCK0026-1 KIA RIO II sedan (JB), 03.05-

TCK0027-1 KIA PRO CEE'D (ED), 02.08-02.13

TCK0028-1 SUZUKI BALENO kombi (EG), 04.95-04.05

TCK0029-1 FIAT SEDICI, 06.06-10.14

TCK0030-1 MAZDA 6 Kombi (GY), 08.02-12.07

TCK0031-1 FORD TRANSIT furgon (FA_ _), 01.00-
05.06

TCK0032-1 TOYOTA COROLLA sedan (_E12J_, 
_E12T_), 08.00-03.08

TCK0033-1 TOYOTA CELICA (ZZT23), 08.99-03.06

TCK0034-1 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS 
(ADE18_, ZWE18_, ZRE18_), 07.13-

TCK0035-1 MAZDA 6 Hatchback (GG), 08.02-12.08

TCK0036-1 SKODA FELICIA II (6U1), 01.98-06.01

TCK0037-1 FORD KA (RB_), 09.96-11.08

TCK0038-1 SKODA ROOMSTER Praktik (5J), 03.07-
05.15

TCK0039-1 VW JETTA III (1K2), 08.05-10.10

TCK0040-1 VW PASSAT Variant (Kombi) (365), 08.10-
12.14

Lista zestawów łańcucha rozrządu i ich przykładowe zastosowania. Sprawdź pozostałe zastosowania 
w katalogu elektronicznym eCar i na www.catalog.polcar.com.
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Wymiana łańcucha rozrządu jest zazwyczaj bar-
dziej pracochłonna w porównaniu z jednostka-
mi napędzanymi paskiem, dlatego jeśli zachodzi 
konieczność jego wymiany, warto skorzystać 
z dedykowanych zestawów łańcucha rozrządu 
– wymieniając wszystkie niezbędne elementy 
podczas jednej wizyty w warsztacie.

W zależności od zastosowania w konkretnym 
modelu łańcuchy oferowane są w zestawach:

• z prowadnicami; 
• z prowadnicami i uszczelniaczami;
• z prowadnicami, uszczelnieniami i kołami 

zębatymi jako pełne zestawy.
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Zestawy łańcucha rozrządu dostępne są w katalogu eCar w zakładce [Mechanika] -> Układy rozrządu i osprzętu -> Układy 
łańcucha rozrządu -> Zestaw łańcucha rozrządu oraz w katalogu internetowym pod adresem https//catalog.polcar.com


