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MOBİL TRAMBOLİN BAKIM ve KULLANIM 
 

Metal aksam bakım ve kontrol 

✓ Mobil trambolinde açma ve kapama işlemi yapılırken kanatların altına kimse 

girmemelidir.(HER KULLANIMDA) 

✓ Mobil trambolinde kanatlar açıldıktan sonra zemine göre ayak ayarlarının 

yapılması gerekmektedir. (HER KULLANIMDA) 

✓ Mobil trambolinde römork kafası tutup tutmadığı periyodik olarak kontrol 

edilmelidir. (HER KULLANIMDA) 

✓ Mobil trambolin çelik konstrüksiyonu ayda bir kontrol edilmeli pas yapan yeri 

var ise boyanması gerekir. Boya işlemi malzeme ömrünü uzatır. 

 

Hidrolik aksam bakım ve kontrol 

✓ Mobil trambolinde hidrolik yağ seviyesi periyodik olarak kontrol edilmelidir.    
(7 GÜNDE BİR) 

✓ Mobil trambolinde pistonların yağ kaçağı periyodik olarak kontrol edilmelidir. 

(7 GÜNDE BİR) 

✓ Mobil trambolinde hidrolik sistemi borularının yağ kaçağı periyodik olarak 

kontrol edilmelidir. (7 GÜNDE BİR) 

 

Elektrik tesisatı kontrol ve bakım 

✓ Mobil trambolinde elektrik tesisatı periyodik olarak kontrol edilmeli, herhangi bir 

arıza durumunda tamiratı yapılarak sağlamlaştırılmalıdır. (HER KULLANIMDA) 

Fren tertibatı kontrol ve bakım 

✓ Mobil trambolinde fren sistemi periyodik olarak kontrol edilmelidir.               
(HER KULLANIMDA) 

 

Yay kontrolü 

✓ Mobil trambolinde bulunan yaylar periyodik olarak kontrol edilmeli, yerinden 

çıkan yay yerine takılmalıdır. (GÜNLÜK) 

✓ Kırılan yaylar yedeği ile değiştirilmelidir. (GÜNLÜK) 
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Zıplama ağı kontrol ve bakım 

✓ Mobil trambolindeki zıplama ağı periyodik olarak kontrol edilmelidir. (GÜNLÜK) 

✓ Kopan ipler birbirine örgü şeklindeki gibi ipin koptuğu yerden bağlanıp aparatın 

içinden geçirerek tekrar kopan ipe kadar örülerek bağlanmalıdır. (GÜNLÜK) 

✓ Kilitli aparatların açılan kilitleri tekrar kapatılmalı, kırılan kilitli aparatlar 

yedeğiyle değiştirilmelidir.(7 GÜNDE BİR) 

 

Mobil Trambolin brandalarının kontrol ve bakımı    

✓ Mobil trambolinde yerinden kayan brandalar yerine getirilerek altındaki kolon 

ile iskelete bağlanmalıdır. (GÜNLÜK) 

✓ Mobil trambolinde bulunan branda minderler periyodik olarak kontrol 

edilmeli, altında bulunan kolonların çözülenleri bağlanmalı, branda üstündeki 

kapsüllerde meydana gelen çıkma ve yırtılma halinde tamiri yaptırılmalıdır.      
(7 GÜNDE BİR) 

✓ Brandadaki cırtların açılması durumunda yapıştırılarak malzemenin zarar 

görmesi önlenmelidir. Branda dikişlerindeki açılma ve sökülmeler tamir 

edilmelidir. (7 GÜNDE BİR) 

 

Çevre koruma ağının kontrol ve bakımı 

✓ Çevre koruma ağı 15 günlük periyotlar halinde kontrol edilmelidir. 

✓ Çevre koruma ağında meydana gelen yırtılma ve kopmalarda örülerek tamir 

edilmelidir. (15 GÜNDE BİR) 

✓ Mobil trambolin çevre ağı kurulum yaptıktan 7 gün sonra ağın alt ve üst 

kelepçe bağlantıları gerdirerek ip ile bağlanmalıdır. 
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