
Dexwal to polski producent z blisko 20-letnim doświadcze-
niem w wytwarzaniu elementów układu rozrządu. Wszystkie 
części, na każdym etapie produkcji są testowane pod wzglę-
dem wytrzymałości, jakości, bezpieczeństwa oraz nieza-
wodności. Produkty Dexwal od 2021 roku prezentowane są 
również w międzynarodowym katalogu TecDoc. Produkcja 
w całości odbywa się w fabrykach zlokalizowanych na terenie 
Polski i Czech.

W ofercie znaleźć można m.in. zestawy paska rozrządu oraz 
wysokiej jakości rolki kierunkowe / prowadzące i rolki napina-
cza.

Polcar jest wyłącznym dystrybutorem zestawów paska 
rozrządu od Dexwal. Oferuje ich blisko 230 referencji oraz po-
nad 130 referencji rolek. 

 Zestawy zawierają rolki Dexwal oraz pasek rozrządu Gates. 
W zależności od modelu pojazdu są w kompletacji z pompą 
wody lub bez niej.  

Oferowane rolki Dexwal charakteryzują się wysoką jakością 
wykonania, wytrzymałością i niezawodnością dzięki:

 zastosowaniu rowkowanych łożysk, które zapewniają lepszą 
przyczepność i solidniejsze łączenie łożyska i rolki,

 moletowaniu/radełkowaniu tulei przez co możliwe jest perfek-
cyjne dopasowanie tulei do łożysk,

 zastosowaniu specjalistycznej stali oraz wysokiej jakości two-
rzyw PA66 z włóknem szklanym,

 wyeliminowaniu połączeń nitowanych.

Przykładowe zestawy rozrządu i rolki Dexwal oraz ich zasto-
sowania.

Numer 
Polcar Nazwa części Przykładowe zastosowanie

07-100WP Pompa wodna +  
zestaw paska rozrządu Skoda Superb II (3T4), 08-15

07-132-1WP Pompa wodna +  
zestaw paska rozrządu Opel Astra H kombi (A04), 04-14

07-483WP Pompa wodna +  
zestaw paska rozrządu Mazda 3 (BK), 03-09

03-202 Rolka kierunkowa / 
prowadząca VW Golf IV (1J1), 97-07

03-245 Rolka kierunkowa / 
prowadząca Ford Mondeo III (B5Y), 00-07

03-1398 Rolka napinacza BMW 3 Touring (E91), 04-12

03-363 Rolka napinacza Opel Vectra C GTS (Z02), 02-09

07-109 Zestaw paska rozrządu Ford Focus II sedan (DB_, FCH, 
DH), 05-

We współczesnych autach rozrząd silnika napędzany jest najczęściej za pomocą paska rozrządu. Tego typu 
rozwiązanie oparte jest na kilku elementach tworzących napęd układu rozrządu i wymagających regularnej 
wymiany zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Podczas serwisu układu rozrządu niezwykle ważne jest, 
aby nie ograniczać go do wymiany samego paska. Najlepiej skorzystać z zestawów dedykowanych do kon-
kretnego modelu auta i zawierających wszystkie niezbędne elementy.

Zestawy paska rozrządu i rolki
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Wszystkie produkty Dexwal objęte są 2-letnią gwarancją. 
Dodatkowo producent zobowiązuje się do pokrycia kosz-
tów naprawy pojazdu w przypadku awarii spowodowanej 
defektem któregoś z komponentów ich zestawu rozrządu.

[Mechanika]   Układy rozrządu i osprzętu   Układy rozrządu 

[Mechanika]   Układy rozrządu i osprzętu   Napęd osprzętu si lnika

Produkty Dexwal prezentowane są w katalogu eCar oraz w katalogu internetowym (www.catalog.polcar.com) w zakładce:

Zestawy paska rozrządu

Rolki
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