Brommerboek voor:

Baotian-H-QTB-11-Retro
Scoot

Baotian

Baotian-H-QTB-12

Boatian-Speedy-Mark-II

Reactie van:

Reactie van:

baotian-logo

logo-boven

Op

Jo

Op

jo.pollaris1@telenet.be

Ik zoek papieren voor men baotian scooter daar ik deze verloren heb heb wel bewijs van verlies politie ,wie kan mij helpen
Reactie van:

Jimmy

Op

Jimmyvanzetten021@gmail.com

17-12-2016<BR>Ik heb een boatian bt49qt <BR>En als ik hem start en gas wil geven reageerd die eerst ff niet en dan als ik wil rijden
stortert die heel erg in het blok en komt er afentoe zwarte rook uit de uitlaat en hij maak dan als die stoterd geen toeren dat ook en als
ik dan bij een stoplicht stil staat wil ik optrekken en weg rijden stottert die heel erg en kom ik niet voor uit wat kan dit zijn het gestotert
komt uit het bloj dat hoor je <BR>Ik hoor graag meer info
Reactie van:

Jimmy

Op

Jimmyvanzetten021@gmail.com

Ik heb een boatian bt49qt <BR>En als ik hem start en gas wil geven reageerd die eerst ff niet en dan als ik wil rijden stortert die heel
erg in het blok en komt er afentoe zwarte rook uit de uitlaat en als ik dan bij een stoplicht stil staat wil ik optrekken en weg rijden
stottert die heel erg en kom ik niet voor uit wat kan dit zijn het gestotert komt uit het bloj dat hoor je <BR>Ik hoor graag meer info
Reactie van:

Ron

Op

Rvdreek@gmail.com

Goedenavond. Ik heb een baotian speedy en deze is er onder het rijden spontaan mee gestopt.<BR>NU gaat ie na lang doorstarten
wel aan maar als je gas geeft slaat hij af en als je heel langzaam gas bij heeft blijft hij lopen maar schommelt dan enorm in zijn
toerental. <BR>Misschien enig idee waar ik dit moet zoeken ?<BR>Membraan in carburateur is heel !
Reactie van:

Jan dusink

Op

dusink35@gmail.com

Ik heb een botian die niet vonk wie weet wat daar de oorzaak van is denk zelf de ontsteking stuk is op de spoel en als ik elektrisch
start maakt het blokje een klikkend geluid net of die vast zit wie o wie kan me helpen
Reactie van:

Marcel Linden

Op

marcel@conseduso.nl

Ik heb een Bautian start perfect en loopt goed enkel als ik vol gas geef slaat hij uit. heb alles vervangen nieuwe benzinefilter en de
carburateur maar blijft dit probleem houden. weet iemand iemand die mij hier mee kan helpen?
Reactie van:

angelique Raijmann

Op

angelique_1976@live.nl

Ik vraag me af hoe ik het klokje van mijn baotian rebel gelijk kan zetten
Reactie van:

Martin

Op

oldtimer56@kpnmail.nl

Op

marc.thijs3@telenet.be

ik heb onderdelen van een Baotian BT125-7A1van2009<BR>
Reactie van:

marc thijs

Hallo.<BR>Heeft er iemand een email adres van een hoofdinvoerder van het merk Baotian?<BR>Of een email adres van baotian
zelf.<BR>Ik zou een gelijkvormigheidsattest willen aanvragen om een a klasse tot een b klasse om te vormen.<BR>Volgens D.I.V.
kan dit als Baotian dit wil doen omdat van deze modellen zowel a als b klasse in Belgié verkocht zijn.<BR>Grts Marc
Reactie van:

PATRICK

Op
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info@telecomp.be

beste leden ,<BR> heb een baotian , BT 49 QT-12 waarvan de accu niet bij laadt het is allemaal begonnen met een defecte cdi &
onstekingsspoel heb dit ondertussen vervangen om even duidelijk te zijn ik heb cdi , onstekingspoel , bobine & spanningsregelaar
vervangen maar de accu wordt nu nog niet bij geladen , ben einde raad weet eventueel iemand wat ik nog zou kunnen doen of wat ik
mis doe om de accu te doen bij laden .alvast dank<BR>
Reactie van:

Thorsten

Op

thorsten_richter@hotmail.com

ik heb een Boatian Rocky uit 2012<BR>hij start wel gewoon,maar komt niet verder dan ong. 3000 toeren bij het gasgeven en slaat
dan bijna af<BR>zit al andere carburateur op,maar probleem blijft<BR>stellen van de luchtschroef geeft geen
resultaat<BR><BR>iemand raad?
Reactie van:

brauers

Op

wbrauers@ziggo.nl

Graag hoe demonteer ik de de rechterschakelaar van mijn Baotian BT49QT - 9<BR><BR>Blauwe lichtknop is kapot ...groeten Will
Reactie van:

buijs

Op

jfbuijs@ziggo.nl

Hoe stel ik de klok in van de boatian rebel.<BR> Bvbdank voor de tip.<BR><BR>
Reactie van:

Peter Boon

Op

yo1gb8@kpnmail.nl

Aloha <BR>Ik heb een Boatian Tiger ik heb een vreselijk Probleem met de bedrading is er een tekening <BR>van .of een website die
,daar over gaat ,Help me <BR>aub <BR>afz P.M.Boon<BR>mazzel
Reactie van:

john

Op

jw.vanwoudenberg@live.nl

Hallo,<BR><BR>Bij mijn baotian tiger uit 2012, laadt mijn accu niet meer op. Ook niet met een nieuwe. Normaal gesproken zou ik
dan nog wel verlichting moeten hebben onder het rijden. Nu is dit niet het geval. Hebben we het hier nu over een spanningsregelaar
defect of bombine/dynamo<BR>Is dit voorkomend bij andere?
Reactie van:

RUURD MEIJERr

Op

ruurd43@zonnet.nl

IK WOON IN BRUSSUM LIMBURG IK ZOEK ODERDELEN<BR>VAN BAOTIAN BT125 7A1 WEET IEMAND WAAR JE DIE KAN
KOPEN
Reactie van:

Aalt Praster

Op

e.hermans2@chello.nl

Mijn starter motor loopt verkeert om van alles geprobeerd loopt alleen als ik de polen omdraait maar dat is niet
goed.<BR><BR>Groeten Aalt Praster
Reactie van:

fred

Op

ik heb een botian tiger en zette ze een keer <BR>op grote standaard ging stroef en nu lekt<BR>ze oli weet iemand mijn over dit
probleem <BR>te verhelpen ik heb geen intenet wel tel<BR>0883586959 vraagen naar fred<BR>en als er iemand kan repareren
betaal ik €40<BR>anders grrag atvies over dit probeem
Reactie van:

Smits

Op

jurgen.smits2@telenet.be

wie kan mij een adres geven van een <BR>monteur start nog maar gaat niet vooruit dringend gsm 0473630827
Reactie van:

smits

Op

jurgen.smits2@telenet.be

weet iemand een monteur voor eenbaotian<BR>start nog maar gaat niet vooriut
Reactie van:

Sander

Op

verheyhovenierentuinaanleg@hotmail.com

Weet iemand toevallig een monteur die Boatian Scooters kunnen maken.<BR><BR>Gr Sander
Reactie van:

marce de leth

Op

marcel_de_leth@hotmail.com

wie kan mij helpen aan een nieuweuitlaat<BR>voor een speedy<BR><BR>mvg marcel
Reactie van:

marcel

Op

marcel_de_leth@hotmail.com

wie kan mij helpen aan een nieuweuitlaat<BR>voor een rebel<BR><BR>mvg marcel
Reactie van:

sven

Op

sventheman16@hotmail.com

Hallo,<BR><BR>ik heb sinds kort een baotian bt49qt-12-d25.<BR><BR>enkeld hij starten niet dus ik heb het volgende
vervangen:<BR><BR>- benzine slang + filter<BR>- vacuum slang<BR>- carberateur<BR>- benzine kraan<BR>- oli<BR><BR>enkeld
hij wil maar niet starten ik heb wel gewoon vonk maar hij wil niet starten iemand enig idee ( graag ) <BR><BR>mvg

Page 2

Reactie van:

valentijn

Op

valentijn.1@hotmail.com

ik heb een baotian tanco alleen met weinig compressie wat hier tegen te doen ? mail me pls valentijn.1@hotmail.com
Reactie van:

wante

Op

wante_danny@hotmail.com

hallo ik heb een scooter baotian bt49qt-11 den brommer is geval op zijn linkerkant maar nu kan ik hem proberen te starten maar
draaie niet rond wie kan mij help met informasie dank u
Reactie van:

p.van Wieringen

Op

paulusr850r@hotmail.com

Geachte Boatian medewerkers,<BR><BR>Ik heb zoals u heeft aangeraden de startmotor nieuw vervangen alsmede de accu. Ook
heb ik de bougie vervangen en heb de laadstroom laten doormeten naar de accu, deze blijkt in orde te zijn. Toch draait de startmotor
met koude start nog te traag rond. Heeft nog een hint? mijn ideeen schieten nu te kort.<BR><BR>Vriendelijke groeten,<BR>P.
Reactie van:

Paul van Wieringen

Op

paulusr850r@hotmail.com

Beste mensen,<BR><BR>dank u voor uw reactie en service online.<BR>ik ga uw aanwijzingen opvolgen, ik had al dit vermoeden
maar nu weet ik het zeker.<BR>dank u wel.<BR><BR>M.v.g.
Reactie van:

SCOOTERMENU

Op

Beste Paul van We,<BR><BR>Ik denk dat het probleem bij jouw startmotor ligt. Monteer hem van je scooter, en reinigd deze. Zijn de
koolborstel helemaal op, dan moet je deze vernieuwen. <BR>Een ander mogelijkheid is, dat jouw scooter niet genoeg oplaadt.
Daarvoor moet je even naar je scooterhandelaar. Hij kan even een meting doen met een voltmeter, en direkt vertellen of deze wel
genoeg oplaad.<BR><BR>succes
Reactie van:

Paul van Wieringen

Op

paulusr850r@hotmail.com

Beste mensen,<BR><BR>Ik heb een BT49QT Speedy scooter. Als ik in de ochtend wil starten gaat de startmotor maar moeilijk rond,
ik moet de scooter dan aankicken. Als ik wil starten als de motor warm is loopt hij wel goed rond en is er geen probleem. De accu heb
ik vernieuwd en zelfs een grotere van het geltype. daaraan kan het gewoon niet liggen. Wat is de oorzaak? M.v.g.
Reactie van:

rony vandewalle

Op

rony.vandewalle@hotmail.com

Reeds medere keren heb ik een nieuwe baterij in mijn Baotian Speedy laten plaatsen in 10 dagen tijd telkens 50 euro nutteloos
betalen.<BR>Wie kan my hier informatie van bezorgen
Reactie van:

cw.overeem

Op

kees_overeem@live.nl

ik heb sinds drie jaar een botianrocky derde jaar begon steeds uit te vallen mijn licht werd <BR>steeds minder tot dat het licht
helemaal uitviel<BR>nw accu gehaald een week later weer accu leeg mijn vraag is laad ie wel voldoende bij of zit er een storing in de
bedrading ik word helemaal <BR>ziek van die scooter wie heeft hier antwoord op...
Reactie van:

Cor

Op

ikhollander@hotmail.com

VRAAG.<BR><BR>Hoort een automatische choke hele maal strak in zijn huis te zitten of is het de planning dat je daarmee kan
regelen. Wie o Wie weet dat
Reactie van:

devoet

Op

didier.devoet@telenet.be

ben op zoek naar een kroonstuk voor een neco agira 125cc invoerder belgie in nederland noemt het blijkbaar clasico maar alleen in
50cc zou deze kroonstuk hetzelfde zijn of zijn er afwijkingen? kan iemand mij helpen
Reactie van:

maes jessica

Op

maesj80@hotmail.com

geachte <BR>ik heb een probleem metn mijn scooter <BR>mijn scooter draait nog maar vanaf ik gas geef valt die steeds stil wat kan
de oorzaak zijn<BR>
Reactie van:

jacky

Op

jacky18a@mail.com

wie weet hoe ik aan een nederlandse handleiding kom van een baotian speedy bt49qt-9s.<BR>ik wacht af.<BR>alvast bedankt.
Reactie van:

SCOOTERHANDLEIDINGEN

Op

Voor
al
je
problemen
en
handleidingen
website..<BR><BR>http://www.scooterhandleidingen.nl

over

Reactie van:

Op

daniels

ronnywongfat@msn.com

scooters

en

brommers..

raadpleeg

deze

wmdaniels@hotmail.nl

hey heb hier een baotian BT49QT12 STAAN DOE HEM WEG VOOR GOED BOD kickstarter werkt niet en verlichting andere vragen
neem kontaxt op wmdaniels@hotmail.nl
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Reactie van:

Peter

Op

Hallo<BR><BR>Hoe kan ik de tijd instellen op mijn Baotian BT49QT-12P1?
Reactie van:

rick

Op

rick1995rijswijck@live.nl

yoo, ik heb een baotian rebel49 wie weet waar ik kappen kan krijgen?<BR>gr.
Reactie van:

KING

Op

prins@email.com

<BR>De startmotor :<BR>Startmotor draait de verkeerde kant op, dat wil dus zeggen dat BENDIX niet opengedraaid kan worden om
de motor rond te draaien. <BR><BR>Vind ik wel vreemd. <BR>Wat is het probleem dat de startmotor, ineens andersom gaat
draaien.?
Reactie van:

baotianJET

Op

siejet@post.com

Op

evaartjes@home.nl

Handleiding BAOTIAN scooters
Reactie van:

bert

we weet welke bougie ik nodig heb voor de scooter baotian f3 type BT49QT-22E
Reactie van:

jacy

Op

jacenkarin@hotmail.com

hallo wie kan mij helpen aan de handleiding van een baotian bt49qt-9d1 alvast bedankt groetjes jacy
Reactie van:

gertjan kemmeren

Op

gkemmeren@home.nl

mijn boatain tijger 6 mnd oud start nu elecktiche niet meer terwijl hij heb wel rond gooit met kickstarter start hij wel eerder al
problemen gehad dat hij niet goed doorliep men heeft toen een nieuwe massa kabel gelegd en deet het toe weer maar wat nu
monteur komt er niet uit groeten gertjan
Reactie van:

d.romeyn

Op

dik.romeyn@kpnplanet.nl

hoi ik heb een baotian rebel 49 . kan je mij vertellen welke startmotor ik nodig heb.<BR> b.v.d dik romeyn
Reactie van:

chris

Op

hoe voer ik een baotian bt 49 qt3 zo makkelijk mogelijk op?
Reactie van:

040eindhoven.nl

Op

040eindhoven@post.com

Te Koop <BR>Baotian REBEL<BR>€ 300,-- Mooie scooter alles origineel.
Reactie van:

Jaco

Op

ejvanbree@live.nl

Op

dik.romeyn@kpnplanet.nl

Hoe worden de zijplaten van een retro er af gehaald
Reactie van:

d.romeyn

hoi ik heb een boatian reb ,hij start niet meer electries . wel kickstart doe hij het gelijk.<BR>bvd dik
Reactie van:

KING

Op

prins@email.com

hallo tinus,<BR>op de prijs.<BR>let op de electrische start.<BR>kickstarter moet ook goed werken.<BR>let op dat alles
werkt.<BR>reparatie kost veel geld.
Reactie van:

Tinus

Op

jtff@live.nl

Hallo ik kan een boatin rebel 2010 kopen met kilometerstand 6300 waar moet ik op letten????<BR>
Reactie van:

KING

Op

prins@email.com

Doe een goed bod..<BR>BOTIAN F3 BT49QT-12P1 jaar 2009.<BR>Bel snel 0624 488 433
Reactie van:

KING

Op

prins@email.com

Te Koop Baotian bt49qt - 12p1.<BR>Voor de hobbiest..225 eoros ..direkt meenemen.<BR>heb geen verstand van, dus doe ik hem
weg..<BR>Voor fotos ..email naar prins@email.com.
Reactie van:

KING

Op
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prins@email.com

Heb onlangs een BOTIAN F3 BT49QT-12P1 gekocht.<BR>Wie kan mij aan een handleiding helpen.<BR>Brommer start niet op
electronischestart.<BR>Ik heb deze van alle kappen ontdaan. Alleen de frame en bekabeling en tank natuurlijk is zichtbaar. Bel me
0624488433
Reactie van:

Kees

Op

distancefm@hotmail.com

Ik bezit een baotian QT-10 versie.<BR>Dit motorblok loopt goed, start goed etc etc.<BR>Het enige is dat de scooter verschrikkelijk
langzaam op trekt. Vervangen heb ik de cdi (onbegrensd) Carburateur met en zonder acceleratiepomp, filters, nokkenas,
performance vario en als laatste ben ik maar een 72cc kit gaan monteren. Het resultaat, start goed, rijd goed, trekt alleen zeer
langzaam op, eigenlijk weinig verschil met de standaard setup..<BR><BR>Word een beetje moe van dit blok, zijn al 25 jaar bezig met
4-takt techniek maar dit slaat alles.. Wie o wie heeft de waarschijnlijke simpele oplossing voor dit probleem!
Reactie van:

rony vandewalle

Op

rony.vandewalle@hotmailcom

Zojuist ben ik voor de derde maal met een<BR>tweedehands bromfiets scooter Baotian speedy zoveel als nieuw gaan rijden alles
was toen prima.De stand van deze bromfiets was 73 km nu hij niet meer starten wil is de stand van de motor 130 km.Hij heeft
eenmaal via de voetpedaal willen starten en nu zijn het alleen nog de achterlichten. Wie kan mij hier enige informatie <BR>over
geven.Heb ik soms een verkaard koopje gedaan ? Dank vooraf voor uw informatie.<BR> rony.vandewalle@hotmail.com
Reactie van:

Els en Will

Op

wbrauers@ziggo.nl

Wie kan me helpen!!!heb een Botian SPX ecobiker 2jaar oud KM stand 2200<BR>Als ik de tank vol maakt springt mijn brommer
direkt aan, maar als er ongeveer 2 liter uit is wilt hij niet meer aanspringen.<BR>Doe ik nu weer vol tanken geen problemen meer hij
springt weer meteen aan.<BR>( BENZINE POMP MISSCHIEN ) en hoe en wat moet ik dan doen. Groeten Els en Will
Reactie van:

Stanny

Op

stanny-013@hotmail.com

Op

b.leentfaar@zonnet.nl

<BR>Gezocht <BR>knalpot Baotian 125 .<BR> Dank
Reactie van:

BERT

Hallo <BR>Ik heb een vraag ik heb een ht50qt-25<BR>is daar een vraagbaak van moet namelijke een schema <BR>van elektro er
voor hebben<BR>Ik heb namelijk al een paar onderdelen vervangen waaronder bobine, ontsteking geen effect heeft dat toen ik een
nieuwe cdi erin zetten klapte de zekering eruit.<BR>Is de kans aanwezig dat het een verkeerde cdi is toen ik de oude er weer inzette
bleef de zekering heel. <BR><BR>Wie weet hier wat op Alvast bedankt.
Reactie van:

pierke

Op

ewald.donn@hotmail.com

is er in de beurt van Bilzen een garage voor onderhoud van mijn baotain<BR>
Reactie van:

pierke

Op

ewald.donn@hotmail.com

nederlandstalige handleiding voor BT49QT-9D kan iemand me helpen
Reactie van:

pierke

Op

ewald.donn@hotmail.com

ik heb net een baotian BT49QT-9D gekocht wanneer eerste smering
Reactie van:

peter

Op

peter.hesselmann@wanadoo.nl

ik heb een baotian BT 49QT-9R3<BR>electriche start doet het niet<BR>star relaib is goed start schakelaar is goed<BR>rem licht
shakelaar is goed<BR>als ik de 2 moeren van het start relai door verbind start hij gelijk<BR>mijn zij standaard is er wel af en er zitten
3draden 1 groen 1groen 1 geel en een zwart wat te doen diedraden zitten los moet ik deze draden zame doen ik hoor graag wat mvrg
PETER<BR>
Reactie van:

adi

Op

adi_rast@live.nl

hallo even een vraagje mij boatian start niet meer electrische en ook de knipper lichten doet het niet ik betaal reparateurs maar alles
blijf het zelfde . pleas help mij zeg mij wat kan ik doen voor die knipperlichten .
Reactie van:

Walter van de Laar

Op

walter@zinelli.nl

Berichtje voor Elly: op ScooterSpullen.nl verkopen we mooie windschermen voor je boatian tanco 49 ! Stuur anders even een mailtje,
dan helpen we uitzoeken.
Reactie van:

peter

Op

peter.hesselmann@wanadoo.nl

ik heb een baotian bt49qt-9r3<BR>mijn electrische start doet het niet<BR>schakelaar van de rem handel is goed (getest)<BR>,,,,,,,,,,
om te starten in gedrukt is ook goed<BR>startmotor werkt ook (getest)<BR>wat kan het zijn wie heeft een tip mvrg peter
Reactie van:

ilkje

Op

coenraad.ilkje@gmail.com

ik heb een baotian Type:Eagle<BR>en door een ongeluk is mijn frame krom <BR>en moet een nieuw frame kopen <BR>weet
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iemand waar ik dat voor weinig geld kan halen ?
Reactie van:

schulteis

Op

monteur281267@versatel.nl

heb boatian bt49qt-12 snorscooter, rij ik tussen 0-20 km dan stottert ,hapert,rijdt scooter bijna niet meer en moet ik afstappen,komt
snelheid boven 20 km dan trekt en rijd scooter goed
Reactie van:

Jonathan Boot

Op

Jonathan-Boot16@hotmail.com

Goedenavond,<BR><BR>Ik heb sinds 4 maanden een Baotian Eagle gekocht en ik was benieuwd waar ik het beste voor dit soort
scooters (4takt) het beste terugloop uitlaten kan verkrijgen?<BR><BR>Mvg,<BR><BR>Jonathan Boot
Reactie van:

johan

Op

jkluitmans71@hotmail.com

ik heb mijn baotian van 2007 motor blok onder een andere frame gezet omdat mijnn oude frame was gescheurd motor heeft altijd
gelopen en nu doet hij het niet.Hij maakt wel het geluid om aan tespringen maar hij doet het niet.Andere cdi er aan gezet nieuwe
bougie (hij vonkt)kleppen gesteld op boven 0.05 en onder 0.08. maar dat verekte ding wilt niet aan springen ook al wat benzine in de
cilinder gegooid maar nee hoor..
Reactie van:

johan

Op

jkluitmans71@hotmail.com

mij frame van mijn boatian was gescheurd nu heb ik andere frame en heb mijn toen nog lopende motorblok er onder gezet maar nu
wil hij niet meer starten,Stekkers kan je niet verwisselen dat wijst zijn eigen, cdi kasje is goed zelf een nieuwe gehaald voor de
zekerheid.bougie ook nieuw,Maar heb de carbarateur van de luchtfilter los gemaakt maar nu loopt de benzine er achter uit in plaats
van naar de cilinder.Komt dit nu omdat hij niet naar de cilinder word aan gezogen en zo ja wat is daar de oorzaak van...WIE KAN
MIJN DAAR OP IETS ZEGGEN STUUR DIT A.U.B naar jkluitmans71@hotmail.com.....thnx
Reactie van:

Saskia Gahler

Op

saskiagahler617@hotmail.com

Baotian Tanco, 125cc, 1614km's, 09/2009, blauw/grijs, ongevalvrij... €600,00.<BR>info: saskiagahler617@hotmail.com
Reactie van:

ramona

Op

monatoetje1980@hotmail.com

heb me net een baotian tiger gekocht ,denk ik want bij mij staat er imola ct racing er op maar ziet er precies t zelfde uit ,op de
motorblock staat wel baotian ! kan mij iemand daar info over geven hoe dat kan of hoe de ervaring is met die soort
scooter!<BR><BR>gr ramona
Reactie van:

Wouters

Op

opatom74@live.nl

Hallo,<BR><BR>Ik heb een scooter boation BT49qt-12 overgenomen. Maar mijn handleiding is in engels. Weet iemand een
nederlandse vertaling. Ik kan geen engels. Alvast bedankt
Reactie van:

Elly

Op

ellyvdbnl@hotmail.com

Hallo,Ik heb een boatian tanco 49 gekocht, nu ben ik op zoek naar een windscherm die daar op past. weet iemand waar ik deze kan
kopen? <BR><BR><BR>
Reactie van:

harry

Op

h.creemers1@chello.nl

voor de liefhebber!!<BR><BR>heb hier een baotian staan uit 2007<BR>deze ga ik helemaal in onderdelen verkopen<BR>van
koplamp tot achterlicht<BR>noem maar op<BR>zeer nette kappenset kleur blauw/grijs<BR>motorblok is reeds verkocht<BR>verder
nog alles aanwezig<BR>laat maar weten wat je wilt hebben<BR>bel 0629065648<BR>of via mail h.creemers1@chello.nl
Reactie van:

ikke

Op

ik heb sinds kort een baotian f3 gekocht via budget trade en heb nog niks anders dan problemen gehad met de scooter,valt stil en
heeft geen vermogen bij vertrek.Heeft er nog iemand dit probleem of klachten van de service van budget trade?Mvg
Reactie van:

Iris

Op

irissmink@hotmail.com

Hallo allemaal,<BR><BR>Ik ben de trotse bezitter van een baotain tanco 50.<BR>Nu heb ik een ongelukje gehad en is er een
gedeelte van mijn voorspatbord afgebroken. Hebben jullie enig idee waar ik een nieuwe kan krijgen?<BR><BR>Iris
Reactie van:

Gerard K

Op

grsl@upcmail.nl

Hallo allemaal,<BR><BR>De scooter van mijn dochter ging steeds slechter lopen.Hij wil niet op toeren komen. Ik heb van alles
gecontroleerd wat binnen mijn kunnen ligt maar geen verbetering. Vandaag een nieuwe carburateur gekocht en een nieuw filter
,resultaat het zelfde. <BR><BR>wie kan mij helpen.
Reactie van:

Bram

Op

delaetbram159@hotmail.com

heb een boation tanco s<BR><BR>deze raakt moeilijk op toeren en heeft de laatste 2 maand (december en januarie)<BR>moeite om
te starten<BR>kan dit een probleem zijn van de koude of is dit iets anders<BR><BR>graag een email
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Reactie van:

Aad

Op

a.prescot@home.nl

Ik zoek een handleiding/werkplaatsboek voor BT49QT-18 (12)<BR>Weet iemand deze te downloaden?
Reactie van:

Aad

Op

a.prescot@home.nl

Ik heb eeb BT 49Q-18 Weet iemand de laadstroom.?<BR>Ik meet 9,4 volt DC is dit voldoende?<BR>Gemeten los van de accu.
Reactie van:

Martin

Op

gekkie120@hotmail.com

Hallo,<BR><BR>Ik heb een scooter, Baotian Rocky 45. Vandaag heb ik helaas buiten mijn schuld om een aanrijding
gehad.<BR><BR>Nu wil geen één scooterdealer mijn Baotian repareren omdat zij niet aan onderdelen kunnen komen terwijl ik WEL
aan onderdelen kan komen maar alsnog willen ze niet aan de scooter sleutelen. Waar slaat dit op?!?! Nu zit ik met een scooter met
schade! Weet iemand een scooterdealer die WEL een Boatian wil repareren in omgeving Rotterdam?<BR><BR>Ik heb de scooter
gekocht bij scooterland.nl en zij vragen € 40,- voorrijkosten en slechte ervaring met het bedrijf dus dat is geen optie...<BR><BR>Zou
je je antwoord willen mailen? gekkie120@hotmail.com<BR><BR>Bedankt en groetjes van,<BR><BR><BR>Martin.
Reactie van:

martin

Op

mmmekelschot@tele2.nl

baotian speedy loopt stationair en iets hoger maar meer niet, carb al schoongemaakt en boegie is okee, wie o wie weet wat??
Reactie van:

rene

Op

rvleeuwen@casema.nl

Hallo ik heb een baotian scooter 49cc maar moet de vario rollen vervangen weet iemand welke ik nodig heb en de cdi waar zit deze ik
wil er ook een race cdi p zetten wil naar de 60 kilometer toe hij is nu standaard <BR><BR>hoor graag jullie reactie alvast bedankt
<BR><BR>groet <BR>Rene<BR>
Reactie van:

appie

Op

aelyakouti@hotmail.nl

ik heb een baotian BT49QT-11 er werk niks allen hij toetert weel van begin was een storing met knipperlicht die werk niet en nu werk
niks met sroom kan iemand mijn helpen ik ben te bereken op 0614428001 of stuur een mailtje met u telefonummer of de oplossing,
graag
Reactie van:

Harold

Op

harold1912@yahoo.com

Op

grsl@upcmail.nl

Waar zit de accu op mijn Boatian speedy?
Reactie van:

Gerard

De Baotian van mijn dochter loopt een hele periode goed en dan opeen wil hij niet meer op toeren komen. Het gaat hier om een
Rebel snor die normaal 45 loopt en dan niet harder dan 25 km wil .wie kan mij helpen
Reactie van:

gerard

Op

gabjt@kabelfoon.nl

kan de bougie niet vinden om me speedy help
Reactie van:

mike

Op

ik heb een baotian jack fox gekocht maar na 2 keer kicken heeft de kick heb begeven weet er iemand waar ik zo een kick kan
verkrijgen heb gewoon de kick eraf genomen en start nog altijd normaal
Reactie van:

kimberly

Op

kimberlotje@hotmail.com

ik heb een baotian speedy gekocht heeft amper 2000km als ik rij op bergop ga hij van 45 naar 25 hij wil vooruit maar kan precies niet
soms schokt hij ook en ik vind niemand hier in belgie die er wil aan werken dus en ook als ik rem valt hij stil dus wat moet ik nu doen
?????einde raad hopelijk kan iemand mij helpen
Reactie van:

Best

Op

b

ik heb net een bericht van mijn scooter er op gezet zonder een mail adres beas.serviceburo@tele2.nl
Reactie van:

best

Op

beas.serviceburo@tele2.nl

ik heb een baotian scooter 4 takt en deze start goed maar ploft en knalt compressie is goed wat kan het zijn ?
Reactie van:

Hans

Op

hans66home.nl

Zelf heb ik de Rocky.Het Blok is verder goed te noemen,maar de elektrische bekabeling is een grote bende!!Echt goedkope en zeer
slecht Chinese troep!Ik snap niet dat deze bamiscooters lopen op de slechte bekabeling.De ene storing volgt op naar de andere...Ik
ga deze scooter zelf helemaal opnieuw bekabelen.<BR>Dus voor je Boatian koopt??Bedenk je eerst maar eens goed!
Reactie van:

gert

Op
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fingers@caiway.nl

de bedrading van het kontaktslot naar o.a. de accu is heel dun en vepulfert dus in het hollandse klimaat = draden vervangen met een
dikkere kern.
Reactie van:

gert

Op

fingers@caiway.nl

de bedrading van het kontaktslot naar o.a. de accu is heel dun en vepulfert dus in het hollandse klimaat = draden vervangen met een
dikkere kern.
Reactie van:

Ellen

Op

Ondertussen heb ik gelukkig een zaak gevonden die mijn klacht heeft opgelost.
Reactie van:

Oscar

Op

oscar1993_1@hotmail.com

ik heb geen problemen met me baotian rocky<BR>rijd lekker 70 achte kilometers met me 50cc standaard :p<BR>race cdi en mooie
uitlaat van leovince.<BR>ik zoek nu naar een stuurpen voor me baotian ik heb 24mm nodig alleen nergens te vinden wel 25mm van
aerox zal die passe?
Reactie van:

Jaap

Op

jjdieleman@zeelandnet.nl

Heb pas een baotian bt 125 cc gekocht was bijna nieuw.Hij loopt echter maar 80 per uur .Heeft andere cdi en heb grotere uitlaatbocht
gemaakt helpt allemaal niks.Hoe kan ik dat ding harder laten rijden?
Reactie van:

betty v zoelen

Op

bettyzoelen@hotmail.com

Hallo ik wil graag een boatian jet kopen maar dan wel een nieuwe bij een dealer, maar weet iemand hoe de scooter is enof snel
kapot? of is het al wat beter gemaakt...<BR>hoor het graag van iemand....
Reactie van:

kasje

Op

kleiduifje@yahoo.com

Hallo, wie kan me helpen op met het volgende..<BR>mijn boataion reed goed, maar halverwege mijn weg trekt deze ineens niet
meer, ook komt hij niet meer op toeren...?<BR><BR>Je kan me mailen op kleiduifje@yahoo.com
Reactie van:

Ellen

Op

ehkaehka@gmail.com

Ik heb pas een 2e hands Baotian scooter uit 2007 gekocht. Ik ben bang dat dit de miskoop van het jaar is. Het stuur zit los. Het
schroefdraad pakt de moeren niet die het stuur vasthouden. Dus niet mee te rijden. Ik heb 2 "officiele dealers" gemaild, maar die
geven geen bericht terug. Kent iemand dit probleem en/of weet iemand hoe het is op te lossen ?
Reactie van:

daniëlle

Op

daantjuh_ede@hotmail.com

de baotian rebel,start niet. Zit nieuwe olie in,bougie en cdi wat kan dit zijn,zelfs kicken doet ie niet.
Reactie van:

daniëlle

Op

daantjuh_ede@hotmail.com

de baotian rebel,start niet. Zit nieuwe olie in,bougie en cdi wat kan dit zijn,zelfs kicken doet ie niet.
Reactie van:

piet

Op

piet.hemelaer@scarlet.be

Heb een nieuwe scooter Baotion BT125T-7A1 gekocht via een veiling. Zat nog in doos maar moet nog verder gemonteerd worden.
Was dat even een onaangename verrassing. Iemand enig idee wie er in buurt 2830 Willebroek dit doet? Of zou ik om het even welke
motorwinkel kunnen contacteren?<BR><BR>groeten,<BR>piet
Reactie van:

speedy

Op

paul_sheldon18@hotmail.com

hallo ik heb een baotain speedy gekocht bij een scooter winkel hij is tweede hands en hij is gereviseerd nu heb ik geen garantie en hij
slaat af als ik stil sta bij een stoplicht en hij slaat ook moeilijk aan als hij dan uit is, wat kan dit zijn ik wil graag zelf kijken of ik dit kan
fixen, gr speedy
Reactie van:

mack

Op

marcvla@msn.com

heeft iemand mischien de rechter motorblok kap liggen waar je oliepeilstok in zit?<BR>is voor een baotian bt125t-7<BR><BR>je kan
me mailen op marcvla@msn.com <BR>bvd mack
Reactie van:

Ron

Op

jjjrvandenberg@hetnet.nl

Ik ben zeer tevreden over mijn Baotian 125 cc scooter. <BR>Echter ik probeer motorolie te verversen.<BR>Als ik de olie pijlstok los
maak spuit de olie eruit. Daarna de olieaftapplug los. Dan komt er nog maar een klein beetje olie onder uit het carter.<BR>Het vullen
daarna gaat ook niet . want de olie zakt niet weg door het vulgat. Er is volgens mij nl geen ontluchting.<BR>Wat is er fout of wat doe
ik fout. <BR>Ron
Reactie van:

W.J.Somers

Op

Page 8

czsx2889@kpnmail.nl

Ik heb een Baotian Tiger en wil graag een koffer achterop monteren, kan mij iemand helpen of er een plaat hiervoor
bestaat.<BR><BR>Wiel
Reactie van:

willem

Op

Wim.BiancaBetjes@hetnet.nl

goeie dag ik heb een baotian rebel nou doe mijn richting aanwijzers het niet meer alle 4 doen ze niets meer nou denk ik dat het relais
stuk is kan iemand mij vertellen waar deze zit alvast bedankt
Reactie van:

joyce

Op

joycegorter1994@hotmail.com

Hallooo,<BR><BR>mijn baotian wil wel starten<BR>maar na een aantal meters gaat hij langzamer<BR>en valt hij vervolgens
uit.<BR>wat kan het probleem zijn?
Reactie van:

gino bellis

Op

gino_bellis007@hotmail.com

hallo weet iemand waar ik de inlichtingen boekej van een baotion kan vinden of vast krijgen waar alles in staat over de brommer
<BR><BR>
Reactie van:

willem

Op

willemkaro@hotmail.com

Hoi,<BR>heb een baotian bt 49 qt<BR>altijd goed gedaan maar nu geen vonk meer.<BR>krijg wel een schokje als ik de kabel
vasthou.<BR><BR>wie wil mij helpen ??????????
Reactie van:

anita

Op

anitabeckers@hotmail.com

Hey, weet er iemand waar er een boatian speedy te verkrijgen is rondom antwerpen?<BR>Alvast bedankt, anita
Reactie van:

jan

Op

verschaeren.jan@skynet.be

Hoi,is er iemand die weet of er in de regio Mechelen een hersteller is voor Baotian?
Reactie van:

egbert

Op

egbertgeersing@hotmail.com

hallo, ik heb een maand geleden een baotian rebel gekregen voor mn verjaardag, maar de knipper lichten doen het niet, hij start niet
met de electrische start en hij piept heel erg.<BR>ik kan ook geen een reperateur vinden die deze scooter wil maken om dat het een
slecht merk is wat moet ik nou doen?? help me :( je kan me mailen op egbertgeersing@hotmail.com
Reactie van:

mark

Op

hoekstra.m@home.nl

hoi ik heb een nieuwe boation spx gekregen zat nog in de doos <BR>maar hij start niet de lichten doen het wel wat kan dat wezen
wie weet wat dit is
Reactie van:

sjoske

Op

sjoske1953@hotmail.com

hallo allemaal heb een retro en mijn richtingaanwijzers doen het niet iemand een idee <BR><BR>alvast bedankt
Reactie van:

rBloemhard

Op

rBloemhard@hotmail.com

Baotian start wel maar komt niet vooruit als je het gas los laat dan valt de scooter uit de wiel draait niet mee als je gas geeft wat kan
het zijn zo spoedig antwoord aub
Reactie van:

daniel

Op

valentino-1346@hotmail.com

ben op zoek naar baotian scooters om te maken.<BR>wil me verdiepen in 4 takt scooters doe reparatie,s van alle merken
Reactie van:

H.de Vries

Op

hans66@home.nl

Koop GEEN Boatian in Woudsend.Ondanks dat je 1 jaar zogenaamde garantie hebt.Ik heb een Boatian van een half jaartje oud met
1400 km op de klok!<BR>Mijn Boatian had lagerschaaltjes in het katterblok zitten.<BR>
Reactie van:

yan

Op

yaniv30@msn.com

wie kan mij helpen? ik heb een baotian rocky, die reed al 1500 km, de elektriche starter doet hi meer..weet ik niet meer..en ik eb geen
mogelijkheid om et op te starten omdat mij voetkicker ook stuk is..weet iemand wat de probleem is? soms werkt die elekritsche starter
wel en soms ni..maar momenteel ni..dus kan ik et ni starten:S mij email is yaniv30@msn.com ! thnxx !
Reactie van:

Cees

Op

info@groeneveld-online.nl

Heb een boatian maar geen vonk op de bougie, bougie is goed, wat kan het zijn.
Reactie van:

Jaco

Op
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cljvanhese@hetnet.nl

Hallo even een vraagje over een baotian tango met een BT49QT-22F1 Blok eronder.<BR>deze heeft het probleem dat hij van 45Km
terug liep naar 35Km.na even te hebben stil gestaan is hij niet meer aan de praat te krijgen.motor draait rond echter lijkt het of hij
weinig compressie heeft,heb bougie,kabel en dop vervangen en gekeken of ik kleppen kon stellen echter bij dit type niet deze zijn
Hydraulische.<BR>scooter heeft 500km gereden.<BR><BR>Jaco
Reactie van:

angelique

Op

venlose@home.nl

yesss heb het al gevonden, de zij standaard de bedrading was het...hij doet het weer yesssssssssssss
Reactie van:

angelique

Op

venlose@home.nl

heb een baution en die doet ineens niks meer van het ene moment op het andere moment!! Hij krijgt geen vonk. wat moet ik doen?
Reactie van:

har lamerigts

Op

h.lamerigts@online.nl

hallo, mijn dochter heeft een baotian maar start niet meer vonkt wel en krijgt ook bezine maar wil niet aan slaan wie wil me helpen al
vast bedank.<BR> mvg har
Reactie van:

Brigitte

Op

brigitte.daniels1@telenet.be

hallo,<BR>Weet er iemand of er verdelers zijn in de regio Hasselt die Baotian Speedy scooter 50cc kunnen afstellen.<BR>Alvast
bedankt,
Reactie van:

devries cindy

Op

cindy.devries1@skynet.be

kan er soms iemand me laten weten of er verdelers zijn die aan boation werken in de buurt van leuven heverlee
Reactie van:

marreel filip

Op

filip.marreel@telenet.be

weet er iemand of er een verdeler of hersteldienst is van Baotian in de regio kortrijk
Reactie van:

Mitchell

Op

peter.v.wijk@wxs.nl

Ik denk dat ik een botian scooter wil kopen maar wil graag wat recenties of dat het echt een goede scooter is kan/kunnen huidige
bereiders mij wat informatie geven
Reactie van:

kraay1

Op

kraay1@online.nl

ik heb vandaag ook een retro nieuw model gekocht hij rijdt precies 25km 4 x voor en stoplicht gestaan elke kwam de vrouw gelijk aan
bij het stoplicht ik wil wel graag harder volgens de verkoper moet er een ander cdi blok in maar ik lees van een kabeltje losmaken aan
de carter deksel is dat zo dan hoor ik dat graag aub<BR>mvg van rob
Reactie van:

Biljoen

Op

j.wilten1@kpnplanet.nl

Sinds kort een Baotion Tanco 50 gekocht via internet. Moest dit zelf in elkaar zetten(geen probleem) maar je moet alles controleren of
alles vast zit vooral de uitlaat aan de cilinder die moertjes raak je kwijt, doe een langere schroef aan deze heeft meer draagvlak en de
benzinemeter deed niets, los contact bij aansluiting tank. Start niet direkt, moet eerst aan slangetje zuigen van het membraamkraan
20/30 sec zodat de benzine in de carburateur komt.
Reactie van:

michel vd niet

Op

charlottemichel@casema.nl

heeft iemand een idee hoe je de bromscooter harder kan laten rijden <BR><BR>ps voor een leek als ik
Reactie van:

vini

Op

kalevandale93@hotmail.com

je hebt in de carterkap een sensor zitten...volg dat draadje wat er aan zit tot er een punt zit waar je hem los kan klikken.je scooter rijd
gelijd harder;)<BR>ik heb het ook gedaan bij de scooter van me vriendin en helpt echt ,is ook een snor en rijd nu ongeveer 60
Reactie van:

rich

Op

richardafca@casema.nl

heb een baotian BT49Qt-9s3 {snor} gekocht.<BR>hij rijd echt maar 25km hoe kan ik hem iets sneller laten lopen +- 35, heb gelezen
dat je een roze draad door moet knippen. en moet je dan eerst 500km rijden voor dat je wat kan doen.wand heb pas 200km
gereden.<BR>alvast bedankt
Reactie van:

BaotianOnline

Op

info@baotianonline.nl

Hierbij willen wij die aardige mevrouw Tessa bedanken voor de reclame.. :)<BR>Onze dank is GROOOOOOT<BR>Met vriendelijke
Groet,<BR><BR>Baotian Online.
Reactie van:

Tessa

Op

wildebloem@hotmail.com

Ik raad iedereen af om zijn scooter te repareren bij baotianonline te Zwolle. Na een valpartij met mijn scooter hebben zij deze
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gerepareerd. Nouja reparatie..... achterlicht en claxon nog steeds niet gemaakt. Na herhaalde brieven van mijn kant hebben zij niet
meer gereageert. Geen stijl.
Reactie van:

ronny

Op

ronny.peeters4@telenet.be

ga naar baotianshop.nl/ downloads en je vind er de volledige uitleg om je scooter zelf te herstellen..als je wat handig zijt..wel te
verstaan´[alles wordt er stap voor stap uitgelegdt dit omvat 200pagina's ]<BR>ook kun je er onderdelen bestellen en in 90% zijn ze
zelfs voorradig en kunnen binnen de drie werkdagen worden geleverdt...<BR><BR>ook halen ze scooters op mits betaling
natuurlijk..<BR><BR>hoop da ik je op de goede weg heb gebracht..grtjes
Reactie van:

Van Mansart

Op

bonny0702@hotmail.com

Hallo,mijn dochter rijdt met een Baotian die heeft ze verleden jaar gekregen voor haar 17 jaar Nu zijn er herstellingen aan maar is er
in onze buurt geen hersteller te vinden kunnen jullie me een adres geven van iemand in of tegen het Gentse die die zou kunnen
herstellen.<BR>Hartelijk dank.
Reactie van:

Baotian H-QTB-11 RetroScooter

Op

Baotian H-QTB-11 RetroScooter<BR> <BR>Met de H-QTB-11 maak je een tijdreis naar de jaren zestig! Het design is geïnspireerd
door de sijlvolle Vespa's van vroeger. Onder deze retro-looks is echter de nieuwste techniek te vinden. De scooter komt met garantie
en onderdelen zijn op voorraad.<BR><BR>Deze scooter kunnen we in de kleuren Zwart-grijs, Zwart-wit en Roze-wit uit voorraad
leveren. <BR><BR>Specificaties:<BR>1) Afmetingen (L X W X H): 1620 x 650 x 1030<BR>2) Wielbasis: 1190<BR>3) Max. Snelheid
(km/h): 50<BR>4) Electrictisch of Kickstarten<BR>5) Inhoud cilinder: 49.5cc<BR>6) Gewicht(Kg): 67<BR>7) Type motor: 1-cilinder,
luchtgekoeld, 4-takt<BR>8) Max. Trekkracht (N.M/rpm): 3.5/5000<BR>9) Max. Vermogen (Kw/rpm): 2.8/7500<BR>10) Inhoud Tank
(L): 5.5<BR>11) Kleuren: Zwart-zilver, Blauw-zilver, Zwart-wit, Roze-wit

www.bikepics.be
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