
Handleiding mobiele bar 
 
Meegeleverd bij de mobiele bar: 
- De mobiele bar 
- Bierkeg (koppeling voor aan het fust) 
- Bierslang 
- Koolzuurfles (bij afname van fust(en) bier, of bijbesteld 
- Koolzuurmeter ook wel manometer (zit onder de tap gebouwd) 
- Koolzuurslang (de zwarte slang) 
- Spoelborstel 
- Bierglasreiniger tablet (groen tabletje) 
- Afschuimer 
 

Algemene instructies voor de mobiele bar: 
- De bierkoeler dient vrij te staan. Deze dient dus niet te staan ingebouwd tussen 

kratten of in een afgesloten ruimte. Bij onvoldoende luchtcirculatie vermindert de 
koelcapaciteit. De tap dient zo opgesteld te staan dat deze onbelemmerd frisse lucht 
kan aanzuigen en aan de andere kant de warme lucht weer kan afvoeren. 

- Gebruik altijd een geaard stopcontact (met pinnetjes aan de zijkant) om de stekker in 
te steken. Als u een haspel of verlengsnoer gebruikt moet deze helemaal uitgerold 
zijn en ook geaard.   

- Sluit niet te veel elektrische apparaten aan op 1 (stroom)groep, anders kan het 
voorkomen dat de tap te weinig stroom krijgt.  

- Zet het bier (het liefst) koud en donker neer, zeker niet in de zon. Als het bier te 
warm wordt is het niet goed te tappen. Dek de fusten bij hoge temperatuur (zo 
nodig) af met een natte doek. Zorg hierbij wel dat de doek nat blijft.  

 



Aansluiten van de tap installatie: 
- (1) Leg alle geleverde spullen klaar en zet het fust en de CO2 meter stevig op de 

grond. Zo kunnen deze niet omvallen en beschadigen. 
- (2) Koolzuurfles aansluiten: De drukslang kunt u aansluiten op de CO2 (koolzuur) fles. 

Deze kunt u eventueel een extra slag geven met een waterpomptang. 
- (3) Schuif of druk (aan de hand van de soort koppeling) de bierkoppeling op het fust  

LET OP: DE CO2 (KOOLZUUR) FLES MAG NOG NIET OPENGEDRAAID ZIJN!!! 
- (4) Druk de hendel van de bierkoppeling naar beneden om deze aan te sluiten. 
- (5) Draai de CO2 (koolzuur) fles open 
- (6) Draai beide afsluitkraantjes met de leiding mee open (dus bij de bierkoppeling en 

de CO2 (koolzuur) meter. Bij de koolzuurmeter zit deze onder de tapkraan. 
- (7) Tap de bier tap af om het spoel (kraan) water uit de leidingen weg te tappen 

totdat het schuim overgaat in helder bier. 
- (8) U kunt nu aan het bier!!! 

 
 

Wisselen van een fust: Draai beide afsluitkraantjes weer dicht, 
koppel de bierfust koppeling van het fust af en draai deze op een 
vol fust bier. Daarna kunt u de afsluitkraantjes weer met de leiding 
mee draaien. 
 
 
Hoe tapt u het (perfecte) biertje: 
 
- (1) Glazen klaar maken 

Je pakt een glas en begin te spoelen. We beginnen bij het spoelen van het glaswerk. 
Je hebt hiervoor nodig: een wasbak met stromend water, spoelmiddel, een horeca 
spoelborstel en een hoge afvoer. Let op dat er geen zeep resten aan blijven zitten. 
(TIP) Hoe kouder het spoelwater is hoe beter het is voor het eindresultaat van je glas 
bier. 

- (2) Tap even laten lopen.. dan schuin houden het glas 
Om te beginnen met tappen moet je het eerste beetje bier wat uit de kraan komt 
laten lopen. Dat is een fractie van een seconde. We willen geen bier verspillen 
uiteraard, maar het eerste bier kan tegenwerken bij je schuimkraag dat komt doordat 
er teveel schuim mee komt. 
Je trekt de kraan altijd naar je toe als je begint, je laat hem even lopen en dan houd jij 
je glas in een hoek van  45°. . 

- (3) Kijk goed naar je schuim 
Als het bier begint te stromen in je glas let dan goed op, laat het bier langs de 
binnenkant van het glas stromen. Wanneer het schuim tot het bovenste gedeelte van 
het glas komt moet je het recht houden. 
Klap de kraan in een keer dicht, en haal het biertje meteen onder de tap vandaan 
anders wordt je mooie biertje verpest door druppels uit de kraan.  



- (4) Afschuimen 
Pak dan de afschuim spatel en let op het schuim, je moet namelijk met het schuim 
mee afschuimen en het liefst in één beweging. Doe dit meteen na het tappen terwijl 
het bier nog ‘aan het bij trekken’ is. Onthoud wel dat je de spatel in het bekertje 
terug moet zetten, hygiënisch te werk gaan is immers belangrijk. Ververs het water in 
het bekertje ook regelmatig. 

 
- (5) Drinken, atten of warm laten worden 

Dit is alweer de laatste stap! Drink hem op of geef hem aan vrienden, familie, 

kennissen. Proost! 
 

 

Storing bij het tappen.  
Hieronder geven wij eventuele storingen met een oorzaak en 
oplossing: 
 
(1) Er komt geen (tot weinig) bier uit de tapkraan: 
 

Probleem: Het fust is niet correct aan de bierkoppeling aangesloten. 
Oplossing: Controleer aan de hand van het stappenplan of u het fust goed heeft aangesloten 
 
Probleem: Er zit een knik in de bierslang 
Oplossing: Zorg dat de knik uit de slang gaat (ontkoppel de slang eventueel van het fust) 
 
Probleem: De CO2 (koolzuur) fles is leeg 
Oplossing: Sluit een nieuwe CO2 (koolzuur) fles aan. LET OP: zorg ervoor dat deze goed dicht 
is voordat u deze ontkoppeld. 
 
 

(2) Het bier stroomt langzaam 
 

Oorzaak: De hendel van de bierkoppeling is niet goed vergrendeld 
Oplossing: Duw de hendel van de bierkoppeling stevig naar beneden en voel of deze goed in 
de vergrendeling is gevallen. 
 
Oorzaak: Er zit een knik in de bierslang 
Oplossing: Zorg dat de knik uit de slang gaat (ontkoppel de slang eventueel van het fust) 
 
Oorzaak: De CO2 (koolzuur) fles is leeg 
Oplossing: Sluit een nieuwe CO2 (koolzuur) fles aan 
 
 
Oorzaak: De CO2 (koolzuur) fles is dicht 
Oplossing: Draai de CO2 (koolzuur) fles open 
 
 



(3) Er komt teveel schuim uit de tapkraan 
 

Oorzaak: De stekker zit niet in het stopcontact of de stroom toevoer is kapot of er zitten 
teveel apparaten op 1 groep 
Oplossing: Stekker in het stopcontact doen of ander stopcontact proberen. Het kan zijn dat 
er teveel elektrische apparaten op 1 groep zitten  
 
 
Oorzaak: Het bier is te wild 
Oplossing: Draai de druk van het koolzuur naar beneden 
 
Oorzaak: De tapkraan is niet volledig open getrokken 
Oplossing: Trek de tapkraan volledig open 
 
Oorzaak: Het bier is te warm 
Oplossing: Wacht nog 15 minuten met tappen en laat de tap nog even koelen voor het 
perfecte biertje 
Oplossing: De bierafgifte is te hoog, laat de tap even rusten en tap daarna niet te snel achter 
elkaar. 
Oplossing: Zorg ervoor dat de tap niet te dicht bij een muur staat, de tap moet de warme 
lucht kunnen lozen 
Oplossing: Leg natte handdoeken over het fust 
 
Oorzaak: Omgevingstemperatuur is te warm 
Oplossing: Laat de tap 15 minuten op temperatuur komen (en leg eventueel natte 
handdoeken op het fust bier) 
 
Oorzaak: Koolzuurdruk te hoog 
Oplossing: Draai de CO2 (koolzuur) fles dicht en haal de koolzuurslang van de manometer. 
Draai de druk wat lager. Zet hierna de tapkraan even open om de druk uit het fust te laten 
verdwijnen. Sluit nu alles weer aan en begin weer met tappen. 
 
Oorzaak: Koolzuurdruk te hoog 
Oplossing: De CO2 (koolzuur) fles dichtdraaien, vervolgens net zolang tappen zonder 
koolzuur totdat de bierstroom te langzaam gaat. De drukregelaar lager zetten en CO2 
(koolzuur) fles weer open draaien. 
 

(4)  Te grove schuim 
 
Oorzaak: Koolzuurdruk te laag 
Oplossing: Koolzuurdruk opvoeren. Dit doet u door de drukregelaar rustig naar rechts te 
draaien. Doe dit rustig en test af en toe of het schuim beter is. Let op! het resultaat kan even 
op zich laten wachten. 
 
 
 
 



(5) Geen schuim 
 
Oorzaak: Vieze glazen 
Oplossing: Glazen goed schoonmaken. Indien nodig het spoelwater verversen. 
 
Oorzaak: Koolzuur te laag 
Oplossing: Koolzuurdruk opvoeren. Dit doet u door de drukregelaar rustig naar rechts te 
draaien. Doe dit rustig en test af en toe of het schuim beter is. Let op! het resultaat kan even 
op zich laten wachten. 
 

(6) Schuim valt snel in elkaar 
 
Oorzaak: Vieze glazen 
Oplossing: Glazen goed schoonmaken. Indien nodig het spoelwater verversen. 
 
Oorzaak: Bierafgifte te hoog 
Oplossing: De bierafgifte is te hoog. Wacht 15 minuten en tap niet te snel achter elkaar. 
Wacht 5 minuten tussen elk biertje. 
 

(7) Compressor of Ventilator draait niet 
 
Oorzaak: Geen of onvoldoende stroom 
Oplossing: Controleer of er spanning op het stopcontact staat. Het kan zijn dat er teveel 
elektrische apparaten op 1 groep zijn aangesloten. Hierdoor krijgt de tap te weinig stroom. 
Probeer daarom altijd een aparte groep voor de tap. 

 
LET OP: 
Zorg ervoor dat u de tap thuis ruim van te voren 
getest heeft, zodat u tijdig contact 
met ons op kunt nemen, indien er problemen zijn met 
de tap!!! 
 
Servicedienst 
Voor eventuele storingen kunt u altijd contact 
opnemen. 
 
Partyverhuurzwolle (06-57549953 / 038-4602045 - voor feesten, 
partijen, trouwerijen en evenementen - 


