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Turbosprężarki hybrydowe prezentowane są w katalogu eCar oraz w katalogu internetowym  
(catalog.polcar.com) w zakładce:
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Turbosprężarki, w których dokonano modyfikacji w celu uzyskania właściwości i parame-
trów nieosiągalnych standardowo określane są mianem turbosprężarek hybrydowych. 
Ich szybszy czas reakcji na wciśnięcie pedału gazu oraz większa trwałość sprawiają, 
że cieszą się dużą popularnością wśród właścicieli aut sportowych i terenowych (większa 
odporność koła kompresji na zanieczyszczenia).

Korzystaj z modyfikacji

Zyskaj

koła kompresji wykonane poprzez 
proces frezowania maszynowo stopu 
aluminium (tzw. kute koło kompresji)

wałki i muszle o większej średnicy

łożyska i odrzutniki przystosowane 
do wyższych obrotów wzmocniona zmienna geometria przepływu spalin

do 20%
większą wydajność

do 30%
większą wytrzymałość
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Co ważne oferowane turbosprężarki hybrydowe można stosować w standardowych 
układach, bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych modyfikacji. Podczas procesu 
regeneracji wszystkie części (za wyjątkiem obudowy) oraz uszczelnienia są wymieniane  
na fabrycznie nowe.

W katalogach Polcar wyróżnia je litera „H” na końcu 
numeru części.

Dodatkowo wszystkie będące w ofercie turbosprę-
żarki hybrydowe posiadają w naszych katalogach 
zamiennik w postaci klasycznej turbosprężarki re-
generowanej. 

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a wysokość 
kaucji pozostaje bez zmian w stosunku do oferowa-
nych klasycznych turbosprężarek.

Dostępne turbosprężarki hybrydowe i ich przykładowe 
zastosowania:

Nr Polcar Przykładowe zastosowanie

TBS0002H SKODA OCTAVIA Kombi (1U5), 07.98-12.10

TBS0003H VW GOLF IV (1J1), 08.97-06.05

TBS0004H SKODA OCTAVIA (1U2), 09.96-12.10

TBS0005H VW PASSAT (3C2), 03.05-11.10

TBS0008H VW GOLF IV Variant (Kombi) (1J5), 05.99-06.06

TBS0010H AUDI A6 Avant (4B5, C5), 11.97-01.05

TBS0011H VW PASSAT Variant (Kombi) (3B6), 10.00-08.05

TBS0012H AUDI A6 Avant (4F5, C6), 03.05-08.11

TBS0044H BMW 3 coupe (E92), 01.05-12.13

Nr Polcar Przykładowe zastosowanie

TBS0200H VW BORA (1J2), 10.98-09.05

TBS0293H AUDI A6 (4F2, C6), 05.04-03.11

TBS0389H AUDI A4 Avant (8ED, B7), 11.04-06.08

TBS0426H VW GOLF VI (5K1), 10.08-11.13

TBS0427H SEAT IBIZA IV (6L1), 02.02-11.09

TBS0428H BMW 3 Touring (E91), 12.04-06.12

TBS0429H BMW 3 kabriolet (E93), 05.06-12.13

TBS0430H AUDI A4 Avant (8D5, B5), 11.94-09.01

Nr Polcar 
TBS0426H
Przykładowe  
zastosowanie:
Seat Leon (1P1), 05-12
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