
BULLDER - 
NEUSTÁLE STŘEDEM POZORNOSTI

Značka Bullder je ústředním bodem velkých reklamních akcí, mediálních programů, 

oblíbených míst autodopravců a hlavním hrdinou internetových portálů Iveco.

A navíc je pro Vás připravena bohatá startovací sada.

VE STŘEDU 
POZORNOSTI

Podle velikosti volného místa v opravně nebo v autorizované prodejně si můžete 

vybrat ze dvou úplných sad s reklamními materiály, které efektivním způsobem 

propagují kvalitu nové značky Bullder.

DVĚ DOKONALÉ SADY 
PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ

SADA PRO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE

•	 1	vybavení	pro	totem	

	 (6	plakátků	formátu	A4	-	jeden	panel	formátu	A2	s kampaní	-	

	 50	pořadačů	formátu	A5	pro	konečného	zákazníka)

•	 2	plakáty	formátu	80	x 120	cm

•	 1	transparent	na	zakrytí	ohrady	6	x 1,5	metru

•	 1	plachta	na	přívěs	5	x 8,5	metru

SADA PRO OPRAVNY

•	 1	vybavení	pro	totem	

	 (6	plakátků	formátu	A4	-	jeden	panel	A2	s kampaní	-

	 50	pořadačů	formátu	A5	pro	konečného	zákazníka)

•	 2	plakáty	formátu	80	x 120	cm
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Náhradní díly a služby pro Váš návěs.

Plachta na přívěs

Značka Bullder ve velkých rozměrech určená k natažení 

na přívěs: moderní a přitažlivá reklama.

Totem

Můžete si ho uspořádat podle svého přání pomocí různě 

velkých plakátů Bullder a  ještě víc zviditelnit značku 

u zákazníků.

Transparent na zakrytí ohrady 

Neunikne žádnému řidiči na silnici.

Brožurky pro konečného 

zákazníka

Podrobné a  srozumitelné brožurky 

plné správných argumentů, které 

Vám pomohou vysvětlit zákazníkům 

výhody značky Bullder.

Plakát

Působivý plakát určitě přitáhne pozornost 

Vašich zákazníků. Stejné zobrazení jako má 

reklamní kampaň.
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pro Váš návěs.

Bullder začíná svoji cestu hlavní značky na trhu s  přívěsy se třemi skupinami 

nejžádanějších výrobků na trhu: závěsy, brzdovými materiály a  osvětlením. A  řada 

Bullder se dál rozšiřuje do těchto kategorií: brzdy, pneumatika, nápravy, kola, 

karosérie.

ÉRA ZNAČKY BULLDER ZAČÍNÁ POD 
VLAJKOU MAXIMÁLNÍ PRODEJNOSTI.

NA CESTU 
S NEJŽÁDANĚJŠÍMÍ VÝROBKY

Závěsy

Tlumiče

Vzduchové pružiny

Vzduchové pružiny prstencové

Membrány

Brzdové materiály

Brzdové destičky

Brzdové segmenty

Sada nýtů

Osvětlení

Koncová světla 

Boční světla

Zadní obrysová světla

Osvětlení SPZ

Odbočovací krabice

Odrazky

Pracovní světla

VÝROBKY, KTERÉ JSOU V PRODEJI 
OD ČERVNA 2009

Brzdy

Brzdové kotouče

Brzdové třmeny

Bubny

Brzdové bubny

Brzdové páky

Nápravy

Komponenty

Pneumatika

ABS - EBS

Akční členy

Brzdové válce

Spirály

Ventily/ řídící jednotky

Kola

Kola s ocelovými disky

Slitinová kola

Karosérie

Blatníky

Plachty

VÝROBKY, KTERÉ JSOU V PRODEJI 
OD JARA 2010

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ 
OBJEDNÁVKY

•  Otevřete část Power.
•  Najděte si aktualizovaný katalog výrobků pro přívěsy Trailer.
•  Vyhledejte požadovaný díl podle skupin výrobků anebo výrobce přívěsů.
•  K dispozici jsou i podrobné technické listy, abyste našli ten správný výrobek.

1 > Hledání v části Power

•  Objednávku můžete sledovat krok za krokem až do jejího dodání a kdykoli 
zkontrolovat její stav.

•  Dodávka je rychlá, díky společnosti 

3 > Dodání

•  Po výběru dílu přidejte jeho číslo PN do košíku.
•  Přesuňte virtuální košík z části Power do 

2 > Objednávka
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Bullder je nová značka skupiny Iveco určená pro náhradní díly, služby a asistenci pro přívěsy 

a návěsy. 

Díky své zkušenosti lídra silniční dopravy mohla společnost Iveco vybrat nejlepší dodavatele 

z odvětví přívěsů a nabídnout jejich výrobky na trh se zárukou značky Bullder. Úplně nový 

nápad, jehož cílem je usnadnit Vám práci a zlepšit její kvalitativní standard na maximum. 

NOVÁ ZNAČKA VELKÉ SKUPINY



OBROVSKÉ VÝHODY  
PRO VÁS I VAŠI PRÁCI

Díky značce Bullder teď najdete v  centrech asistenční sítě Iveco náhradní díly pro přívěs 

i návěs. Při jediné zastávce tedy stihnete údržbu a opravy jak tahače, tak i přívěsu.

A výhoda pro Vás - snížení nákladů na prostoj vozidla a více času na práci - v kvalitě Bullder. 

Značce Bullder můžete důvěřovat - náhradní díly pro přívěsy a  návěsy jsou stejně kvalitní 

jako originální náhradní díly pro tahače Iveco. 

Vynikající distribuční a  logistická síť Iveco je schopná zajistit i  rychlé a  přesné dodávky, 

protože náhradní díl je vždy na skladě.

ŠETŘTE ČAS SE  
ZNAČKOU BULLDER

BULLDER VYCHÁZÍ  
ZE ZKUŠENOSTI

MOŽNOST VYUŽÍT VYNIKAJÍCÍ 
ASISTENČNÍ SÍŤ
Pro značku Bullder pracuje síť odborníků ze společnosti Iveco. Vůbec poprvé Vám Iveco 

nabízí vynikající výrobky i služby také pro přívěsy a návěsy včetně husté asistenční sítě, která 

se o Vaše vozidlo opravdu postará.



Náhradní díly Bullder se zcela podle tradice společnosti Iveco vybírají na základě nejpřísnějších 

kritérií. Jako oficiální dodavatelé značky Bullder byly zvoleni nejlepší výrobci odvětví, kteří 

jsou zárukou kvalitních a vysoce účinných výrobků.

PŘÍSNĚ VYBÍRANÉ VÝROBKY - 
SPOLEHLIVOST ZNAČKY BULLDER

Pro záruku na náhradní díly Bullder platí stejné předpisy, postupy a výhody jako pro náhradní 

díly Iveco. Můžete si být tedy jisti, že získáte stejnou úroveň kvality pro přívěs i pro tahač. 

100%  
ZÁRUKA ZNAČKY

BEZPEČNÁ VOLBA  
KVALITY





S TAKOVOU NABÍDKOU 
MŮŽETE KLIDNĚ VYJET

Značka Bullder vstupuje na trh s  návěsy se třemi skupinami vynikajících a  maximálně 

spolehlivých výrobků: závěsy, brzdovými materiály a  osvětlením. A  řada Bullder se dále 

rozšiřuje do těchto kategorií: brzdy, pneumatika, nápravy, kola, karosérie.

ÉRA ZNAČKY BULLDER ZAČÍNÁ SE ZÁVĚSY,  
BRZDAMI A OSVĚTLENÍM



Závěsy

Tlumiče

Vzduchové pružiny

Vzduchové pružiny prstencové

Membrány

Brzdové materiály

Brzdové destičky

Brzdové segmenty

Sada nýtů

Osvětlení

Koncová světla 

Boční světla

Zadní obrysová světla

Osvětlení SPZ

Odbočovací krabice

Odrazky

Pracovní světla

Brzdy

Brzdové kotouče

Brzdové třmeny

Bubny

Bubnové brzdy

Brzdové páky

Nápravy

Komponenty 

Pneumatika

ABS - EBS

Akční členy

Brzdové válce

Spirály

Ventily/ řídící jednotky

Kola

Kola s ocelovými disky

Slitinová kola

Karosérie

Blatníky

Plachty

VÝROBKY V PRODEJI  
OD ČERVNA 2009

VÝROBKY V PRODEJI  
OD JARA 2010
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Náhradní díly a servisní služby  
pro přívěsy a návěsy.



Bullder je nová značka skupiny Iveco věnovaná náhradním dílům, službám 

a asistenci pro přívěsy a návěsy.

Díky svým zkušenostem lídra silniční dopravy mohla společnost Iveco vybrat 

nejlepší dodavatele z oboru přívěsů a nabídnout jejich výrobky na trh se zárukou 

značky Bullder.Úplně nový nápad, jehož cílem je zdvojnásobení obchodních 

příležitostí autorizovaným prodejcům a opravnám Iveco.

NOVÁ ZNAČKA PRO  
NOVÉ PODNIKÁNÍ



Díky náhradním dílům a  servisním službám Bullder můžete dnes zaručit svým 

zákazníkům jedinou zastávku, na které najdou jejich tahače, přívěsy a  návěsy 

špičkové výrobky i asistenční služby.

Svým zákazníkům tedy nabídnete možnost snížení nákladů na prostoj vozidla, 

protože jim dáte více času na opravu jakéhokoli druhu. A Vy si tak můžete zvýšit 

příležitost k prodeji výrobků i služeb.

JEDNA ZASTÁVKA NA CESTĚ 
PRO TAHAČ I PŘÍVĚS

VELKÉ VÝHODY
PRO VÁS I VAŠE ZÁKAZNÍKY

Značka Bullder je pro Vaše zákazníky zárukou údržby a opravy přívěsů a návěsů ve 

stejné kvalitě, jakou mají náhradní díly pro tahače Iveco.

BULLDER VYCHÁZÍ  
ZE ZKUŠENOSTI

Vynikající distribuční a logistická síť Iveco je zcela ve službách náhradním dílům

Bullder. To znamená rychlou dodávku do každého místa sítě a možnost kontroly 

objednávek, podávání spěšných objednávek a řešení všech případných problémů 

se zásilkou v reálném čase.

VYNIKAJÍCÍ  
SLUŽBY



Náhradní díly Bullder jsou velmi přísně vybírány, jak je to ostatně ve 

společnosti Iveco zvykem. Jako oficiální dodavatelé značky Bullder byly 

vybráni nejlepší výrobci daného odvětví, kteří jsou schopni zaručit kvalitu 

výrobků i jejich vysoký výkon.

PŘÍSNĚ VYBÍRANÉ VÝROBKY - 
SPOLEHLIVOST ZNAČKY BULLDER

Pro záruku na náhradní díly Bullder platí stejné předpisy, postupy a výhody jako 

pro náhradní díly Iveco.

100%  
ZÁRUKA ZNAČKY

BEZPEČNÁ  
VOLBA KVALITY





Všechny náhradní díly Bullder jsou obsaženy v  nové části pro přívěsy Trailer 

katalogu Power. Objednávky zásob jsou vedeny, stejně jako u  náhradních dílů 

Iveco, v uživatelsky přátelském systému on-line IvecoParts.

VŠE V KATALOGU 
POWER

SNADNÝ VÝBĚR, JEDNODUCHÁ 
OBJEDNÁVKA.

Přívěs

















ZÁVĚSY

Tlumiče 

Účinné tlumiče jsou pro udržení vozidla na silnici 

a stabilitu přívěsu zcela zásadní. Jejich úkolem je bránit 

výkyvům zavěšeného tělesa způsobeným pérováním 

pružného závěsného komponentu, a  tím zajišťovat 

neustálý kontakt kola s  vozovkou, aby pneumatika za 

každých podmínek správně přilnula k silnici.

Vzduchové pružiny

Jsou nenahraditelné pro udržení stálé výšky přívěsu 

a  k ochraně nákladu před nárazy a  přetížením za 

všech jízdních podmínek. Pružiny Bullder byly 

zkonstruovány k vyvažování změn váhy nákladu přívěsu 

a nejnáročnějších zatížení.



BRZDOVÉ MATERIÁLY

Sada brzdových destiček 

Sady brzdových destiček byly zkonstruovány k  zajištění 

stálé třecí hodnoty od prvního zabrzdění až do nejvyšších 

provozních teplot, aby mohly brzdovému kotouči 

předávat rovnoměrně rozptýlené teplo a chránit ho před 

předčasným opotřebováním. 

Brzdové destičky Bullder nabízejí maximální účinnost 

a  spolehlivost i  v případě dlouhého a  extrémního 

brzdění a  delší intervaly údržby, než je obvyklé.

Sada čelistí a brzdových segmentů

Sady čelistí a  brzdových segmentů byly zkonstruovány 

k  zajištění stálé třecí hodnoty od prvního zabrzdění až 

do nejvyšších provozních teplot, aby mohly rovnoměrně 

předávat teplo a poskytovat vysoký brzdný výkon. Slinutá 

struktura třecího materiálu a  galvanizace opěrného 

povrchu zabraňují korozi a  předčasnému oddělení 

třecího materiálu.



OSVĚTLENÍ

Koncová světla a obrysová světla

První světlomet pro přívěs a  návěs s  průhlednými 

čočkami, který umožňuje použití nových žárovek LED 

se stejným připojením jako u  normálních standardních 

žárovek. Objímky žárovek jsou odtlumené, aby vydržely 

náročný silniční provoz. Vnitřní přípojky zajišťují 

dokonalou vodotěsnost. 

Technologie LED umožňuje lepší viditelnost a  značně 

snižuje spotřebu proudu.

Boční a polohová světla

Bullder nabízí boční a  polohová světla LED nejlepší 

kvality, vodotěsná, maximálně odolná vůči vibracím. Jsou 

vybavena klipovým připojením click-in, které umožňuje 

nejrychlejší instalaci na přívěs.



OSVĚTLENÍ



VZDUCHOVÉ PRUŽINY
Jsou nenahraditelné pro udržení stálé výšky přívěsu a k ochraně 
nákladu před nárazy a přetížením za všech jízdních podmínek. 
Pružiny Bullder byly zkonstruovány k  vyvažování změn váhy 
nákladu přívěsu a jeho náročného zatěžování. 287    Pantone

300    Pantone

Náhradní díly a servisní služby pro Váš návěs.
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TLUMIČE
Účinné tlumiče jsou pro udržení vozidla na silnici a  stabilitu 
přívěsu zcela zásadní. 

Jejich funkcí je bránit výkyvům zavěšeného tělesa, ke kterému 
dochází pérováním pružného závěsného komponentu, a tím 
zajišťovat neustálý kontakt kola s vozovkou, aby pneumatika 
za každých podmínek správně přilnula k silnici.
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SADA BRZDOVÝCH 
DESTIČEK
Sady brzdových destiček byly zkonstruovány k  zajištění stálé 
třecí hodnoty od prvního zabrzdění až do nejvyšších provozních 
teplot, aby mohly brzdovému kotouči rovnoměrně předávat 
teplo a chránit ho před předčasným opotřebováním. 

Brzdové destičky Bullder nabízejí maximální účinnost 
i  spolehlivost i  v případě dlouhého a  extrémního brzdění 
a delší intervaly údržby, než je obvyklé.
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300    Pantone
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Sady čelistí a  brzdových segmentů byly zkonstruovány 
k  zajištění stálé třecí hodnoty od prvního zabrzdění 
až do nejvyšších provozních teplot, aby mohly rovnoměrně 
předávat teplo a poskytovat vysoký brzdný výkon. 

Slinutá struktura třecího materiálu a  galvanizace opěrného 
povrchu zabraňují korozi a  předčasnému oddělení třecího 
materiálu.

Powered by

SADA ČELISTÍ  
A BRZDOVÝCH SEGMENTŮ
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KONCOVÁ SVĚTLA  
A OBRYSOVÁ SVĚTLA
První světlomet pro přívěsy a návěsy s průhlednými čočkami, 
který umožňuje použití nových žárovek LED se stejným 
připojením jako u normálních standardních žárovek. 

Objímky žárovek jsou odtlumené, aby vydržely náročný silniční 
provoz. Vnitřní přípojky zajišťují dokonalou vodotěsnost. 

Technologie LED umožňuje lepší viditelnost a značně snižuje 
spotřebu proudu.
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BOČNÍ POLOHOVÁ 
SVĚTLA
Bullder nabízí boční a  polohová světla LED nejlepší kvality, 
vodotěsná a maximálně odolná vůči vibracím. 

Jsou vybavena klipovým připojením click-in, které umožňuje 
nejrychlejší instalaci na přívěs.
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