
 
 

RO1 Rodeostier huren 
 

  Opbouwinstructies 
 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Schuif de stang in de 

daarvoor bestemde 

opening onder de motor. 

Hierdoor kan met 

minimaal twee personen 

de stier gekanteld worden 

waardoor de wielen 

kunnen worden 

verwisseld voor de poten. 

Haal de stang eruit en 

doe hem vanaf de andere 

kant weer erin waardoor 

de wielen aan de andere 

kant eruit kunnen en de 

poten erin. 

Haal daarna de stang er 

weer uit. 

Sluit nu de stroom aan op 

de stier en op de 

bedieningskast. Alle 

snoeren zijn genummerd 

dus dit is vrij eenvoudig. 

Het frame van de stier 

staat nu en alle stroom is 

aangesloten. 

 

 

 

 

 

 

 
Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 

Rol het kussen uit en klap 

hem met een aantal 

personen voorzichtig 

over de stier.  

Let op: Zorg dat de slurf, 

die aan de achterkant van 

het kussen zit, op de 

goede plaats zit. 

Als het kussen om de 

stier heen ligt moet het 

nog aan de stier worden 

vastgezet. Aan het 

kussen zitten vier 

spanbandjes genaaid die 

door de ogen op het 

onderstel van de stier 

moeten worden gedaan. 

Nu dienen de bijgeleverde 

beschermkussens om de 

stier te worden gedaan. 

Begin met de vierkante 

onderop, dan de ronde 

oranje schijf en dan het 

gele beschermkussen. 

Nu moet alleen de stier 

zelf er nog op worden 

gezet. Draai de stier 

ondersteboven en draai 

eerst de met rode pijlen 

aangegeven bouten los. 

 

 

 
 

 

 

 
Stap 9 Stap 10 Stap 11 Stap 12 

Schuif de stier nu 
voorzichtig van voor naar 

achter op het onderstel. 

Let er hierbij goed op dat 

de stier op de goede plek 

zit. 

Draai nu de bouten die 
los zijn gedraaid goed aan 

met de bijgeleverde 

sleutels!  

Let op: Deze bouten 

zorgen ervoor dat de stier 

op het frame blijft zitten, 

zorg er dus voor dat dit 
goed gebeurt! 

Nu is het alleen nog een 
kwestie van de blower 

aansluiten en de stroom 

erop zetten. De blower 

moet continu aan blijven. 

Laat voor gebruik de stier 
een keer proefdraaien op 

de hardste stand zonder 

dat er iemand op zit. 

 


