
BULLDER 
ZAWSZE NA PIERWSZYM MIEJSCU

Bullder znajduje się w centrum inicjatyw promocyjnych o dużym zasięgu medialnym. 

Widoczny będzie w ulubionych miejscach przewoźników, będzie bohaterem 

informacji na portalach internetowych firmy Iveco.

Ponadto, z myślą o Was przygotowaliśmy wyjątkowo bogaty zestaw startowy.

W CENTRUM 
KOMUNIKACJI

W zależności od przestrzeni, jaką dysponuje Wasz warsztat lub salon sprzedaży, 

do dyspozycji są dwa kompletne zestawy materiałów reklamowych, idealnie 

nadających się do efektywnego komunikowania wszystkich zalet i jakości nowej 

marki Bullder.

DWA ZESTAWY IDEALNIE  
DOSTOSOWANE DO WASZYCH POTRZEB

ZESTAW DLA SALONU SPRZEDAŻY

•	 1	wersja	totemu	

	 (6	kart	w	formacie	A4	–	panel	w	formacie	A2	z	kampanią	-	

	 50	folderów	w	formacie	A5	dla	klienta	dla	klienta	docelowego)

•	 2	plakaty	w	formacie	80	x	120	cm

•	 1	transparent	na	poręcz	6	x	1,5	m

•	 1	plandeka	na	przyczepę	5	x	8,5	m

ZESTAW DLA WARSZTATU

•	 1	wersja	totemu	

	 (6	kart	w	formacie	A4	–	panel	w	formacie	A2	z	kampanią	-

	 50	folderów	w	formacie	A5	dla	klienta	docelowego)

•	 2	plakaty	w	formacie	80	x	120	cm
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Części i obsługa serwisowa  
Twojej naczepy

Plandeka do przyczepy

Marka Bullder w dużym wymiarze - innowacyjna forma 

komunikacji, która przyciąga uwagę

Totem

Wraz z kartami i plakatami Bullder zwiększy widoczność 

marki wśród Waszych Klientów.

Transparent na poręcz 

Po prostu nie można go nie 

zauważyć.

Broszura dla Klienta

Obszerna i poręczna broszura 

zawierająca wszystkie istotne 

argumenty, które pokazują Waszym 

Klientom zalety marki Bullder.

Plakat

Obraz robiący duże wrażenie i przyciągający 

uwagę Waszych Klientów. Ten sam obraz, który 

wykorzystano w kampanii reklamowej.
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Części zamienne i usługi serwisowe 
Twojej naczepy

Kariera marki Bullder na rynku przyczep rozpoczęła się od trzech grup produktów, 

na które istnieje największe zapotrzebowanie: zawieszenie, elementy hamulców, 

oświetlenie. Gama Bullder podlega ciągłej rozbudowie i powiększa się o następujące 

kategorie: hamulce, elementy układu pneumatycznego, osie, koła, zabudowa.

ERA BULLDER POD ZNAKIEM 
MAKSYMALNYCH WSKAŹNIKÓW SPRZEDAŻY

RUSZA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW CIESZĄCYCH 
SIĘ NAJWIĘKSZYM POWODZENIEM

Zawieszenie

Amortyzatory

Miechy pneumatyczne

Toroidalne miechy pneumatyczne

Membrany

Elementy hamulców

Klocki hamulcowe

Okładziny hamulców

Zestawy nitów

Oświetlenie

Lampy tylne 

Światła boczne

Tylne lampy obrysowe

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Skrzynki rozdzielcze

Światła odblaskowe

Światła robocze

RODUKTY JUŻ  
DOSTĘPNE

Hamulce

Tarcze hamulcowe

Zaciski hamulcowe

Bębny

Hamulce bębnowe

Dźwignie hamulca

Osie

Podzespoły

Elementy układu pneumatycznego

ABS - EBS

Siłowniki

Cylindry hamulcowe

Sprężyny

Zawory sterujące

Koła

Felgi stalowe

Felgi ze stopów lekkich

Zabudowa

Błotniki

Plandeki

PRODUKTY DOSTĘPNE  
WKRÓTCE

PROSTE I SZYBKIE 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

•  Wejdź do aplikacji Power
•  Znajdź zaktualizowany katalog produktów w sekcji Trailer (przyczepy)
•  Możesz wyszukać żądaną część według rodziny produktów i/lub producenta 

przyczepy
•  Ponadto dostępne są karty zawierające szczegółowe informacje umożliwiające 

prawidłową identyfikację części

1 > Aplikacja Power

•  Kontroluj zamówienia krok po kroku, aż do dostawy, sprawdzając jego 
realizację w dowolnej chwili.

•  Szybka dostawa: 

3 > Dostawa

•  Po dokonaniu wyboru części dodaj numer części (PN) do koszyka.
•  Koszyk zamówienia 

2 > Zamawianie
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Części i obsługa  
serwisowa Twojej naczepy



Bullder to nowa marka należąca do grupy Iveco, specjalizująca się w częściach zamiennych, 

serwisowaniu i pomocy technicznej dla przyczep i naczep. 

Posiadając doświadczenie lidera w dziedzinie transportu drogowego, firma Iveco 

wybrała najlepszych dostawców reprezentujących sektor przyczep, aby wprowadzić 

na rynek i sprzedawać ich produkty pod marką i z gwarancją Bullder. Jest to 

całkowicie nowatorski pomysł mający na celu ułatwienie Wam pracy i uzyskanie doskonałych 

standardów jakościowych. 

NOWA MARKA NALEŻĄCA DO WIELKIEJ GRUPY



OGROMNE KORZYŚCI DLA  
WAS I DLA WASZEJ PRACY

Dzięki marce Bullder od dziś możecie znaleźć w całej sieci Iveco części zamienne do Waszych 

przyczep i naczep. W jednym miejscu znajdziecie więc serwis oferujący obsługę i naprawy 

całych zestawów.

Oznacza to optymalizację kosztów oraz przestoju pojazdu, co da Wam więcej czasu na pracę, 

przy równoczesnej gwarancji najwyższej jakości marki Bullder. 

Zaufaj marce Bullder. Części zamienne do przyczep i naczep spełniają te same standardy 

jakościowe, co oryginalne części zamienne do pojazdów Iveco. 

Bardzo dobrze zorganizowana sieć dystrybucyjna i logistyczna firmy Iveco jest w stanie 

zagwarantować Wam szybką i punktualną dostawę, ponieważ dbamy o to, aby części były 

zawsze dostępne.

OSZCZĘDZAJ CZAS  
Z MARKĄ BULLDER

MARKA BULLDER JEST OWOCEM  
WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA

CAŁA SIEĆ DO  
WASZEJ DYSPOZYCJI
Sieć doskonale wykwalifikowanych specjalistów firmy Iveco jest do dyspozycji marki Bullder. 

Po raz pierwszy firma Iveco udostępnia całą gamę doskonałych produktów i usług także dla 

przyczep i naczep. Dzięki naszej rozbudowanej i sprawnie działającej sieci serwisów, możemy 

najlepiej zająć się Waszymi pojazdami.  



Części zamienne wchodzące w skład serii Bullder są wybierane w drodze starannej selekcji, 

zgodnie z tradycją firmy Iveco. Najlepsi producenci reprezentujący ten sektor zostali wybrani 

jako oficjalni dostawcy marki Bullder, aby zagwarantować produkty o wysokiej jakości, 

wyróżniające się doskonałymi właściwościami i parametrami technicznymi.

STARANNIE DOBRANE PRODUKTY 
TAKI JEST BULLDER

Gwarancja na części zamienne Bullder podlega takim samym zasadom i procedurom oraz 

oferuje takie same korzyści, jak w przypadku części zamiennych Iveco. Dzięki temu macie 

pewność, że otrzymujecie te same, najwyższe standardy jakościowe zarówno w odniesieniu 

do pojazdu, jak i do przyczepy. 

GWARANCJA POTWIERDZONA  
MARKĄ I FAKTAMI

WYBIERAJĄC JAKOŚĆ - 
WYBIERASZ BEZPIECZEŃSTWO 





RUSZA SPRZEDAŻ NOWYCH 
PRODUKTÓW

Bullder wchodzi na rynek przyczep, wprowadzając trzy rodziny produktów wyróżniających się 

doskonałą jakością i maksymalną niezawodnością: zawieszenie, elementy hamulców oraz 

elementy oświetlenia Gama produktów Bullder podlega ciągłej rozbudowie i wkrótce 

obejmie także następujące grupy: hamulce, elementy układu pneumatycznego, osie, koła, 

zabudowa

ERA BULLDER ROZPOCZYNA SIĘ OD ZAWIESZENIA, 
HAMULCÓW I I OŚWIETLENIA



Zawieszenie

Amortyzatory

Miechy pneumatyczne

Toroidalne miechy pneumatyczne

Membrany

Elementy cierne układu 

hamulcowego

Klocki hamulcowe

Okładziny hamulcowe

Zestawy nitów

Oświetlenie

Lampy tylne 

Światła boczne

Tylne lampy obrysowe

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Skrzynki rozdzielcze

Światła odblaskowe

Światła robocze

Hamulce

Tarcze hamulcowe

Zaciski hamulcowe

Bębny

Hamulce bębnowe

Dźwignie hamulcowe

Osie

Podzespoły 

Elementy układu pneumatycznego

ABS - EBS

Siłowniki

Cylindry hamulcowe

Sprężyny

Zawory sterujące

Koła

Felgi stalowe

Felgi ze stopów lekkich

Zabudowa

Błotniki

Plandeki

RODUKTY JUŻ  
DOSTĘPNE

PRODUKTY DOSTĘPNE 
WKRÓTCE
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Części i obsługa serwisowa Twojej  
przyczepy i naczepy.



Bullder to nowa marka należąca do grupy Iveco, specjalizująca się w 

częściach zamiennych, serwisowaniu i pomocy technicznej dla przyczep i 

naczep.

Posiadając doświadczenie lidera w dziedzinie transportu drogowego, 

firma Iveco wybrała najlepszych dostawców reprezentujących sektor 

przyczep, aby wprowadzić na rynek i sprzedawać ich produkty pod marką 

i z gwarancją Bullder.Nowatorskie podejście opracowane z myślą o 

podwojeniu korzyści  biznesowych dla salonów sprzedaży i warsztatów 

Iveco.

NOWA MARKA DLA  
NOWEGO BIZNESU



Dzięki częściom zamiennym i usługom Bullder dziś możecie zapewnić Waszym 

Klientom kompleksową obsługę w jednym miejscu, w którym możliwy będzie 

zakup szerokiej gamy najlepszych części zamiennych do pojazdów, przyczep i 

naczep oraz uzyskanie profesjonalnej pomocy technicznej.

Oznacza to, że będziecie w stanie zaoferować Waszym klientom możliwość 

zoptymalizowania kosztów przestoju pojazdów, dzięki czemu będą mogli poświęcić 

więcej czasu swojej pracy, unikając wszelkich niedogodności. Dzięki temu możecie  

pomnożyć okazje do sprzedaży produktów i usług.

JEDEN SERWIS DLA  
CAŁEGO ZESTAWU

DUŻE KORZYŚCI DLA WASZYCH 
KLIENTÓW I DLA WAS

Bullder zapewnia Waszym klientom części zamienne niezbędne do konserwacji 

i napraw przyczep oraz naczep równie wysokiej jakości, jak części zamienne do 

pojazdów Iveco.

MARKA BULLDER JEST OWOCEM 
WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA

Doskonale działająca sieć dystrybucyjna i logistyczna firmy Iveco jest do dyspozycji 

marki Bullder. Oznacza to szybką dostawę do każdego punktu sieci oraz możliwość 

kontrolowania zamówień i wprowadzania pilnych zamówień, zarządzając w czasie 

rzeczywistym ewentualnymi problemami z wysyłką

DOSKONAŁY  
SERWIS



Części zamienne wchodzące w skład serii Bullder są wybierane w drodze 

starannej selekcji, zgodnie z tradycją firmy Iveco. Najlepsi producenci należący 

do tego sektora zostali wybrani jako oficjalni dostawcy dla marki Bullder, aby 

zagwarantować produkty wyróżniające się wysoką jakością oraz doskonałymi 

właściwościami i parametrami technicznymi.

STARANNIE DOBRANE PRODUKTY 
TAKI JEST BULLDER

Gwarancja na części zamienne Bullder podlega takim samym zasadom 

i procedurom oraz oferuje takie same korzyści, jak w przypadku części 

zamiennych Iveco.

GWARANCJA POTWIERDZONA 
MARKĄ I FAKTAMI

WYBIERAJĄC JAKOŚĆ - 
WYBIERASZ BEZPIECZEŃSTWO





Wszystkie części zamienne marki Bullder zostały wprowadzone do 

nowej sekcji  Trailer w katalogu Power. Zamówienia realizowane są, 

podobnie jak w przypadku części zamiennych Iveco, za pośrednictwem 

dogodnego systemu on-line IvecoParts.

WSZYSTKO O 
KATALOGU POWER

ŁATWY WYBÓR -  
PROSTE ZAMAWIANIE

Przyczepa

















ZAWIESZENIE

Amortyzatory 

Skuteczne działanie amortyzatorów jest bardzo ważne 

dla zachowania przyczepności do nawierzchni i 

stabilności przyczepy. Ich funkcja polega na tłumieniu 

drgań powstających w wyniku współpracy opony z 

nawierzchnią, dzięki czemu koło nie odrywa się od ziemi, 

a pojazd zachowuje przyczepność do nawierzchni w 

każdych warunkach.

Miechy pneumatyczne

Ten niezastąpiony element zawieszenia umożliwia 

utrzymanie stałej wysokości przyczepy, chroni ładunek 

przed wstrząsami i drganiami nawet przy trudnych 

warunkach drogowych. Miechy pneumatyczne Bullder 

zostały zaprojektowane z myślą o tym, by zabezpieczyć 

przewożony ładunek zapewniając jednocześnie komfort 

prowadzenia zestawu.



ELEMENTY CIERNE UKŁADU 
HAMULCOWEGO

Seria klocków hamulcowych 

Zaprojektowane tak, aby zagwarantować stałą wartość 

współczynnika tarcia, począwszy od pierwszego 

hamowania, aż do najwyższych temperatur pracy. 

Zapewnia jednocześnie równomierne rozprowadzanie 

ciepła w układzie i pozwala zwiększyć trwałość wszystkich 

elementów układu hamulcowego. 

Klocki hamulcowe Bullder gwarantują więc maksymalną 

skuteczność i niezawodność hamowania a także 

znacznie zmniejszają częstotliwość konserwacji w 

porównaniu do średniej.

Seria szczęk i okładzin hamulcowych

Zaprojektowane tak, aby zagwarantować stałą wartość 

współczynnika tarcia, począwszy od pierwszego 

hamowania, aż do najwyższych temperatur pracy, 

zapewniając równomierne rozprowadzanie ciepła. 

Szczęki i okładziny hamulcowe wyróżniają się 

wyjątkowo dobrymi właściwościami i parametrami 

technicznymi. Spiekana struktura materiałów 

ciernych oraz ocynkowana powierzchnia wspornika 

zapobiegają korozji i przedwczesnemu oddzielaniu się 

materiału ciernego.



OŚWIETLENIE

Lampy tylne lampy obrysowe

Pierwszy reflektor do przyczepy i naczepy z 

przezroczystym szkłem, który umożliwia zastosowanie 

nowych lamp LED z takimi samymi podłączeniami, jakie 

występują w zwykłych lampach. Oprawy lamp posiadają 

amortyzatory zwiększające odporność na drgania 

i wstrząsy występujące podczas jazdy. Podłączenia 

wewnętrzne gwarantują idealną wodoodporność. 

Technologia oparta na diodach LED umożliwia uzyskanie 

lepszej widoczności przy równoczesnym zmniejszeniu 

zużycia energii elektrycznej.

Światła boczne i pozycyjne

Bullder oferuje hermetyczne światła boczne i pozycyjne 

z diodami LED wyróżniające się najwyższą jakością i 

maksymalną odpornością na wstrząsy. Wyposażone w 

podłączenia typu "click-in", umożliwiające bardzo szybką 

instalację na przyczepie.



OŚWIETLENIE



MIECHY PNEUMATYCZNE
Ten niezastąpiony element zawieszenia umożliwia utrzymanie 
stałej wysokości przyczepy, chroniąc ładunek przed wstrząsami 
i drganiami nawet w bardzo trudnych warunkach drogowych. 
Miechy pneumatyczne Bullder zostały zaprojektowane z myślą 
o tym, aby zabezpieczyć przewożony ładunek zapewniając 
jednocześnie najwyższy komfort prowadzenia zestawu.
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AMORTYZATORY
Skuteczne działanie amortyzatorów ma ogromne znaczenie 
dla utrzymania przyczepności do nawierzchni i stabilności 
przyczepy. 

Ich funkcja polega na tłumieniu drgań przewożonego ładunku 
spowodowanych współpracą opony z nawierzchnią, dzięki 
czemu koło nie odrywa się od nawierzchni a opona zachowuje 
przyczepność do podłoża w każdych warunkach.
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SERIA KLOCKÓW 
HAMULCOWYCH
Zaprojektowana po to, aby zagwarantować stałą wartość 
współczynnika tarcia począwszy od pierwszego hamowania, 
aż do najwyższych temperatur roboczych. Zapewnia 
to równomierne rozprowadzanie ciepła w układzie i 
pozwala zwiększyć trwałość wszystkich elementów układu 
hamulcowego. 

Klocki hamulcowe Bullder gwarantują maksymalną skuteczność 
i niezawodność w przypadku długiego hamowania, 
równocześnie znacznie zmniejszając częstotliwość konserwacji 
w porównaniu do średniej.
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Zaprojektowane po to, aby zagwarantować stałą wartość 
współczynnika tarcia, począwszy od pierwszego hamowania, 
aż do najwyższych temperatur pracy. Zapewniając 
równomierne rozprowadzanie ciepła, dzięki czemu szczęki i 
okładziny hamulcowe Bullder mają doskonałe osiągi. 

Spiekana struktura materiałów ciernych oraz ocynkowana 
p o w i e r z c h n i a  w s p o r n i k a  z a p o b i e g a j ą  k o r o z j i  i 
przedwczesnemu oddzielaniu się materiału ciernego.

Powered by

SERIA SZCZĘK I OKŁADZIN 
HAMULCOWYCH
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LAMPY TYLNE I LAMPY 
OBRYSOWE
Pierwsza lampa do przyczep lub naczep z przezroczystym 
szkłem, która umożliwia zastosowanie nowych źródeł światła 
typu LED z takimi samymi podłączeniami, jakie występują w 
standardowych lampach. 

Oprawy posiadają amortyzatory zwiększające odporność na 
drgania i wstrząsy na drogach. Podłączenia wewnętrzne 
gwarantują idealną wodoodporność. 

Technologia oparta na diodach LED umożliwia uzyskanie 
większej widoczności przy równoczesnym zmniejszeniu 
zużycia energii elektrycznej.
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OŚWIETLENIE BOCZNE 
I POZYCYJNE
Bullder oferuje hermetyczne oświetlenie boczne i pozycyjne 
z diodami LED wyróżniające się najwyższą jakością oraz 
maksymalną odpornością na wstrząsy. 

Wyposażone w podłączenie typu click-in, umożliwiające 
bardzo szybką instalację na przyczepie.
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