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Instructie Texas Rodeostier 
 

Benodigdheden: 

- Ruimte van 6 x 6 m 

- 2 vrije stroomgroepen 

- 2 personen voor de opbouw 
 

Uitladen: 

1. Koppel de aanhanger van de auto af. 

2. Draai het neuswiel van de aanhanger op tot aan de rode streep, het wiel naar de 

aanhanger wijzend. 

3. Open de aanhanger. 

4. Leg het luchtkussen, de blower, de haspels, de krik en de 4 blauwe steunen naast de 

plaats waar de stier moet komen te staan. 

5. Breng de afrijd profielen aan. 

6. Rol met 2 personen de stier uit de aanhanger en op de juiste plaats, gebruik de lier. 

Vergeet niet de stang voor de stier weg te halen. 

7. Haal de bedieningskast uit de aanhanger en zet deze op de juiste plaats. 

8. Zet de kruk bij de bedieningskast. 
 

Opbouwen: 

1. Breng de 4 blauwe steunen aan. Let daarbij op de nummering. 

2. Krik de stier met de krik iets omhoog, zodat er 2 wieltjes vrij van de grond komen. Haal 

de wieltjes eraf en doe hetzelfde met de andere 2 wieltjes. 

3. Zorg ervoor dat de stier stabiel staat. Gebruik zo nodig de plankjes om onder de blauwe 

steunen te plaatsen. 

4. Sluit de stroomkabels zonder forceren aan op de stier. 

5. Rol het luchtkussen uit, leg deze om de stier heen en koppel het kussen vast met het 

touwtjes systeem. 

6. Bind de banden in het “gat” ook aan de stier vast. 

7. Sluit de blower aan op de luchtslang van het kussen. Zorg ervoor dat het luchtgat 

gesloten is. 

8. Steek de stekker van de blower (1100 Watt) in het stopcontact van een andere 

stroomgroep dan van de stier. 

9. Sluit de bedieningskast ook aan op een 220 Volt stopcontact van een andere vrije 

stroomgroep. Let op: 3200 Watt!! Gebruik niet meer dan één bijgeleverde haspel. 

10. Zet het veiligheidsbord goed leesbaar bij de ingang van de stier. 
 

Bedienen: 

1. De stier mag uitsluitend bediend worden door personen die volledig op de hoogte zijn 

van deze instructie en de veiligheidsregels op het veiligheidsbord handhaven. 

2. O.a. de naam van deze persoon, datum van bediening en handtekening moeten 

in het logboek worden geschreven. Bij een eventueel ongeval zal deze persoon, evenals 

de huurder, verantwoording moeten afleggen aan diverse instanties. 

3. Zet de hoofdschakelaar op 1. 

4. Laat de stier eerst op de snelste stand draaien voordat een deelnemer plaatsneemt. 

5. De begeleider dient de bediening te testen en volledig onder controle te hebben, 

voordat de eerste deelnemer plaatsneemt. 

6. Houd tijdens het draaien ten aller tijde een hand boven de noodstop. Valt de 

deelnemer eraf, dan dient de knop direct ingedrukt te worden. 

7. Houdt te allen tijde oogcontact met de deelnemer en kijk goed naar lichaamstaal. 

Sommige deelnemers durven er namelijk niet af te vallen.  

8. Bij zware deelnemers kan het gebeuren dat de zekeringen er uit slaan. 

9. Bij storingen of onduidelijkheden dient u contact op te nemen met Augie 

Attractieverhuur, tel 06-23529163. 



 

Bedieningskast: 

 

A. Knop A is voor het linksom draaien 

B. Knop B is voor het rechtsom draaien 

C. Knop C is voor het bokken 

D. Draaiknop D is voor de snelheid van het draaien. Begin ALTIJD op stand 1 (er zijn 2 

standen). 

E. Draaiknop E is voor de snelheid van het bokken. Begin ALTIJD op stand 1 (er zijn 6 

standen). 

F. Knop F is de noodstop. 

 

Indien de gele lampjes gaan branden, druk deze dan in om te “resetten”. 

 

Opruimen: 

 

1. Zet alle draaiknoppen in de beginstanden de hoofdschakelaar op 0. 

2. Haal de stekkers van de bedieningskast en van de blower uit het contact. 

3. Koppel de blower van het kussen en open het luchtgat. 

4. Zet de blower in de opening van het luchtgat, zodat de lucht er snel en volledig 

uitstroomt. 

5. Knoop het touwtjes systeem van het luchtkussen los en rol het kussen heel strak en 

netjes op, niet breder dan 1,2 meter. Rol in de richting van het luchtgat. 

6. Maak de stroomkabel los van de stier. 

7. Rol de kabel netjes om de bedieningskast. Maak geen beschadigingen aan de 

bedieningskast. 

8. Lift met de krik de stier omhoog, zodat de steunen er weer onder weg kunnen en de 

wieltjes er weer onder. 

 

Inladen: 

 

1. Doe de bedieningskast eerst voorin de aanhanger op de daarvoor bestemde plek en 

klem het goed vast. 

2. Hang de kruk weer voor-boven in de aanhanger. 

3. Zet de blower ook voorin de aanhanger. Let op dat de lierkabel “vrij” blijft. 

4. Hang het veiligheidsbord op de juiste plek in de aanhanger. 

5. Trek de stier met de lier via de oprijd profielen in de aanhanger tegen het einde van de 

profielen aan. Let op: De zwenkwielen eerst naar binnen!! 

6. Klem de stier vast door de stang achter de stier aan de zijwanden te bevestigen. 

7. Plaats de steunen en de oprijdprofielen aan weerszijden van de stier plat op de vloer. 

8. Leg het opgerolde luchtkussen als laatste in de aanhanger. 

9. Sluit de aanhanger, draai het neuswiel naar de normale hoogte. 

10. Vul het logboek volledig in en leg deze weer op de plaats in het vak aan de wand van 

de aanhanger. 

 

Let op: 

- Bij niet correct ingepakte aanhanger en/of niet schoongemaakte onderdelen 

of beschadigde onderdelen, worden deze onkosten in rekening gebracht bij de 

huurder met een minimum van € 32,50. 

- De huurder is aansprakelijk voor alle ongevallen en schade aan of door de 

rodeostier. 

 

 


