
LAUKO TRENIRUOKLIŲ ĮRENGIMAS 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Prekių pristatymo, sumontavimo vietos ir laikas: 

Lauko treniruokliai bus pristatomi į Vilniaus miesto XXXX, VVVV ir SSSS seniūnijų teritorijas 

ir sumontuojami tam skirtose vietose. Tikslias vietas ir montuojamų prekių kiekį pagal adresus 

nurodys XXXX seniūnijos atsakingas darbuotojas – vyriausiasis specialistas XXX YYY. Prekių 

pristatymo ir sumontavimo terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai po sutarties sudarymo. 

2. Techniniai reikalavimai – Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs reikalavimai 

lauko treniruokliams, jų funkcinis aprašymas ir reikalaujamos techninės charakteristikos. 

Lauko treniruokliai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. 

3. Perkami lauko treniruokliai: 

3.1 Nugaros ir pilvo preso raumenų mankštinimo treniruoklis – X vnt. 

Treniruoklis turi būti suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis vienas ar 

du žmonės vienas kitam netrukdydami ir turi atitikti TUV  standartams. 

 Pirmos padėties treniruoklio veikimo/naudojimo principas: stovint ant žemės kojos 

fiksuojamos taip, kad būtų galima nusilenkimus ir išsitiesimus daryti iš pusiau stovimos 

pozicijos – treniruojami nugaros raumenys. Antros padėties treniruoklio 

veikimo/naudojimo principas:  kojos fiksuojamos su specialia prilaikančia atrama, 

nugara atsigulama ant gulto, rankos sukabinamos už galvos ir daromi atsilenkimai per 

pilvą – treniruojami pilvo raumenys.  

Pilvo ir nugaros raumenų mankštinimo treniruoklis su dviem skirtingomis funkcijomis: 

mankština pilvo bei nugaros raumenis, gerina nugaros, pilvo ir juosmens raumenų ir 

sąnarių lankstumą. Mankština stuburo slankstelius, padidindamas kraujo apytakos greitį 

ir tokiu būdu tiekdamas daugiau deguonies į raumenis. 

 

3.2 Juosmens, šlaunų išorinių raumenų stirpinimui mankštinimo treniruoklis (vad. 

švytuoklis)– X vnt. 

Treniruoklis turi būti suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis vienas ar 

du žmonės vienas kitam netrukdydami ir turi atitikti TUV  standartams 

Treniruoklio veikimas/naudojimo principas: žmogus atsistoja abiem kojom į specialiai 

pritaikytus ir apsaugotus nuo slydimo ir fiksuojančius kojas įrenginio vietas „pėdas“, 

rankomis  įsikibus į specialų vairą, kuris aptrauktas medžiagą neleidžiančia delnams 

prakaituoti ir slysti, ir abi kojas kartu svyruoja į vieną, paskui į kitą šonus. Treniruojasi 

šlaunų šoniniai raumenys bei tvirtėja juosmens šoniniai raumenys. 

 

3.3 Kojų, rankų, pečių, krūtinės raumenų mankštinimo treniruoklis (vad. 

žingsniuoklis) – X vnt.  

Treniruoklio veikimas/naudojimo principas – rankomis įsikibus į tam tikslui skirtą 

laikiklį (rėmą, rankenas) žingsniavimo principu, remiantis abiem kojomis, juda dvi 

pritvirtintos apatinės mechanizmo dalys. Kojų, rankų, pečių, krūtinės raumenų 

mankštinimo treniruoklis turi būt suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis 

vienas žmogus. 

3.4 Rankų raumenų mankštinimo/ stiprinimo treniruoklis– X vnt. 

Treniruoklio veikimas/naudojimo principas – abiem rankomis laikantis už specialių 

rankenėlių sukami ratai (prieš arba pagal laikrodžio rodyklę). Rankų raumenų 

mankštinimo/stiprinimo treniruoklis turi būti suprojektuotas taip, kad vienu metu juo 

galėtų naudotis du žmonės vienas kitam netrukdydami. 

3.5 Krūtinės, pečių, trigalvių žasto raumenų treniruoklis – X vnt. 
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Treniruoklio veikimas/naudojimo principas – sėdint ant treniruoklio kėdutės ir laikantis 

už specialaus laikiklio (rėmo, rankenos) rankos stumiamos nuo krūtinės kuo toliau. 

Apkrova raumenims patiriama stūmimo momentu Krūtinės, pečių, trigalvių žasto 

raumenų treniruoklis turi būt suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis 

vienas žmogus. 

3.6 Treniruoklis irklavimui – X vnt. 

Treniruoklio veikimas/naudojimo principas - sėdint ant treniruoklio kėdutės įsikibus 

rankomis link savęs traukiami specialūs laikikliai (rėmas, rankenos), po to lėtai 

atleidžiami, imituojant irklavimo judesius. Treniruoklis turi būt suprojektuotas taip, kad 

vienu metu juo galėtų naudotis vienas žmogus. 

3.7 Nugaros, pečių, rankų raumenų treniruoklis – X vnt. 

Treniruoklio veikimas/naudojimo principas – sėdint ant treniruoklio kėdutės, įsikibus 

rankomis virš galvos žemyn traukiami specialūs laikikliai (rėmas, rankenos), po to lėtai 

atleidžiami. Apkrova raumenims patiriama traukimo momentu Treniruoklis turi būt 

suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis vienas žmogus. 

 

3.8 Rankų, pečių, krūtinės, nugaros, kojų raumenų mankštinimo treniruoklis 

(Dvigubas žinksniavimo treniruoklis) – X vnt 

Treniruoklis turi būt suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis vienas ar 

du žmonės ir turi atitikti TUV  standartams. 

Treniruoklio veikimas/naudojimo principas: žmogus atsistoja dviem kojom į specialiai 

pritaikytus ir apsaugotus nuo slydimo ir fiksuojančius kojas įrenginio vietas „pėdas“, 

rankomis įsikibus į rankenas aptrauktas medžiagą neleidžiančia delnams prakaituoti ir 

slysti. Žingsniavimo principu, remiantis abiem kojomis, juda dvi pritvirtintos apatinės 

mechanizmo dalys. Sinchroniškai juda kojos ir rankos. Treniruoklis mankština kojų, 

rankų priekinius ir užpakalinius raumenis bei sąnarius, taip pat krūtinės ir pečių srities 

raumenis. Treniruoklio dėka rankų bei kojų srities raumenys mankštinami ritmišku 

tempu, padidinamas kraujo apytakos greitį ir tokiu būdu tiekiama daugiau deguonies į 

raumenis.    

 

3.9 Nugaros, rankų, pilvo preso, krūtinės, pečių, šlaunų, treniruoklis – X vnt 
Treniruoklis turi būt suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis vienas du 

ar trys žmonės ir turi atitikti TUV  standartams.  

Pirmos padėties treniruoklio veikimo/naudojimo principas: sėdint ant treniruoklio 

kėdutės su atrama, kojos užkabinamos už specialaus laikiklio ir kilnojamos-tiesiamos į 

viršų ir vėl nuleidžiamos. Treniruojasi priekiniai šlaunų raumenys. Antros padėties 

treniruoklio veikimo/naudojimo principas: žmogus alkūnėmis remiasi į atramas, 

kurios padengtos specialią medžiagą, kuri amortizuoją krūvį ir neleidžia alkūnėm 

paslysti, kojos nuleistos į apačią. Pratimas atliekamas kilnojant kojas aukšyn 90 

laipsnių kampu ir vėl nuleidžiamos žemyn. Treniruojasi pilvo bei priekiniai šlaunų 

raumenys. Trečios padėties treniruoklio veikimo/naudojimo principas: pakeltomis 

rankomis, įsikibus į rankenas žmogus daro prisitraukimus. Treniruojasi pečių, 

krūtinės, nugaros bei rankų raumenys. 

 

3.10 Sėdmenų, šlaunų priekinių ir užpakalinių raumenų stiprinimui – X vnt 
Treniruoklis suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis vienas ar du 

žmonės vienas kitam netrukdydami ir turi atitikti TUV standartams. 

Treniruoklio veikimas/naudojimo principas: žmogus atsisėda į specialią kėdę su atrama 

nugarai, kojos remiasi į groteles kurios susideda iš kelių pakopėlių, pritaikytų tam, kad 

sportuojantis žmogus galėtu surasti optimaliai patogią padėtį, rankomis laikosi už 

rankenų ir kojomis atlieka stūmimo pratimą. Dvigubas stūmimo treniruoklis kojoms 
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vienodomis funkcijomis: mankština kojų viršutinės dalies ir kirkšnies priekinius ir 

užpakalinius raumenis, stiprina kojų-juosmens raumenis bei sąnarius, skatina jų 

lankstumą. Treniruotė padidina kraujo apytakos greitį ir tokiu būdu tiekia daugiau 

deguonies į raumenis. 

 

4. Prie kiekvieno treniruoklio atskirai turi būti pritvirtintas iliustruotas aprašymas, kuriame 

nurodyta, kokiu tikslu ir būdu jis naudotinas. Iliustruotas aprašas turi būti užrašytas bet 

kokioms nepalankioms oro sąlygoms atspariu būdu. 

5. Prekių techniniai parametrai: 

 Treniruokliai turi būti sukurti taip, kad atlaikytų iki 300 kg svorį. Treniruokliai negali 

naudoti papildomų svorių, apkrovos turi būti sukuriamos naudojant tik vartotojo 

svorį. 

 Visų treniruoklių pamatinių konstrukcijų atramų skersmuo – nuo  Ø 150 mm, 

gaminamos iš ne mažiau kaip 5 mm storio galvanizuoto metalo vamzdžio; 

 Pagrindinė konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 140mm diametro ir ne mažiau 

kaip 5mm storio galvanizuoto metalo vamzdžio; 

 Prie pamatinių konstrukcijų pritvirtintų ir svorį pakeliančių judriųjų treniruoklių dalių 

skersmuo - nuo Ø 60 mm, gaminamos iš ne mažiau kaip 3 mm storio galvanizuoto 

metalo vamzdžio; 

 Prie pamatinių konstrukcijų pritvirtintų  nejudrių treniruoklių dalių, skirtų įsikibti ar 

įsiremti, skersmuo - nuo Ø 60 mm, gaminamos iš ne mažiau kaip 2 mm storio 

galvanizuoto metalo vamzdžio; 

 Stabilizuojančios konstrukcijos turi buti sujungtos su pagrindinėmis lituojant MIG 

būdu (Gas Metal Arc Welding: dujiniu metalo suvirinimo metodu), taip integruojant 

jas į pagrindinę konstrukciją. 

 Treniruoklių jungiamosios dalys turi sudaryti uždarą sistemą, kad apsaugotų  gaminį  

nuo bet kokios rūšies intervencijos įprastinio jo naudojimo metu; 

 Visa treniruoklių konstrukcija turi būti dažoma miletliniais dažais elektrostatiniu būdu 

ir užgrūdinama, kad būtų galima naudoti lauke bet kokiu sezonu ir būtų atspari UV 

spinduliams ir kitiems atmoesferos poveikiams. 

 Judančių dalių jungtys turi būti gaminamos taip, kad galima būtų naudoti bet kokiu 

oru, jos susideda iš guolio lizdo, dvigubų guolių ir jungiamųjų dalių, kuriose yra 

guolio mechanizmas, apsaugotas nuo kontakto su išore.  

 Treniruoklių rankenos bei rėmai, skirti įsikabinimui, pagaminti iš specialaus kaučiuko, 

plastiko arba lygiavertės medžiagos, kuri užtikrina įprastą laikymąsi, išvengiant 

tokių problemų kaip rankų slydimas dėl suprakaitavusių delnų ir pan. 

 Sėdėjimui/stovėjimui skirti paviršiai turi būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir 

bet kokioms nepalankioms oro sąlygoms. 

 Lauko treniruokliai turi būti tvirtai įbetonuojami į ne žemesnės klasės kaip B20 klasės 

betoną, ne mažiau kaip 50 cm į gruntą, užtikrinant, kad laikui bėgant jie 

neišsibalansuotų, patvariai stovėtų ant pagrindo, būtų išvengta bet kokio pobūdžio 

grėsmės jais besinaudojančių žmonių saugumui. 

 Treniruoklis turi būti tvirtinamas antivibracinėmis veržlėmis ne 

mažiau kaip M18 prie iš ne mažiau kaip Ø18 mm diametro strypų suvirinto 

armatūros strypyno, kuris padengtas antikorozine danga, bei įbetonuoto žemėje (apie 

0,3m3 betono monolite), ne mažiau kaip 6 tvirtinimo taškuose. 
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6. Visiems treniruokliams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 metų tiekėjo garantija. 

Tiekėjas, garantijos metu, privalo savo lėšomis atlikti gedimų (perdažymų) remontą . 

Garantija nuo korozijos ne trumpesnė kaip 5 metai. 
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