
 
 
h/p/cosmos® ir dibināts 1988 Traunsteinā (Vācijas dienvidi) un ražo drošas 

skriešanas ierīces (skrejceļus u.c.) un sistēmas ugunsdzēsēju, sprinteru treniņam un testēšanai. 
 
Laika gaitā h/p/cosmos ir specializējies skrejceliņu un ar tiem saistītu sporta palīglīdzekļu, kā 
arī medicīnas un pētniecības produktu ražošanā, kas konstruēti pēc pēdējā tehnikas vārda, 
funkcionāli, precīzi izgatavoti un droši. Tos augstu vērtē fitnesa speciālisti, sportisti, treneri, 
pacienti un ārsti visā pasaulē.  
 
SIA ”Baltmedika” ir h/p/cosmos® GmbH oficiālais pārstāvis Latvijā un mēs vēlamies Jūs 
iepazīstināt ar dažiem h/p/cosmos® modeļu pielietojuma veidiem un iespējamo komplektāciju. 
 
 

Firmas h/p/cosmos® skrejceliņi ir unikāli savā darbības jomā, un krasi atšķiras no jebkuras 
citas firmas profesionālajiem tredmiliem ar veselu parametru kopumu: 
 

 Tie ir aprīkoti ar dažādas jaudas (atbilstoši pielietojumam) spēcīgiem elektromotoriem, 
t.sk. ar 3 fāzu / 4,3 kW motoru – modelis h/p/cosmos pulsar 3p, kas pieļauj izmantošanu 
ar svaru uz skrejceļa virsmas 200 kg, nodrošinot nepieciešamos dinamikas un drošības 
koeficientus, kā arī ir izturīgi pie ilgstoša darba režīma; 

 

 Katrs izgatavotais skrejceļš (gluži kā labākie sporta auto) iziet virkni testu pārslodzes 
režīmā, pirms tiek atdots tā īpašniekam; 

 

 Tā maksimālais darbības ātrums krietni pārsniedz savu kolēģu iespējas un sastāda līdz  
45 km/h, kas pārspēj pasaules rekordu sprintā; 

 

 Uz šiem tredmiliem ir iespējams trenēties gan sportistiem, gan fitnesa klubu klientiem, 
gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

 

 Nospiežot ”STOP” pogu vai izraujot magnētisko avārijas apstāšanās pogu skrejceļš 
apstājās tiešām uzreiz, nevis vienkārši samazina gaitu, šis ir ļoti būtisks punkts sevišķi 
iesācējiem; 

 

 Garantijas: Iegādājoties h/p/cosmos® jūs veicat ilgtermiņa investīcijas: ir zināms, ka 
dažādu firmu fitness klubu skrejceļiem silikona plate vai lenta ir jāmaina 1 reizi 3 gados, 
savukārt h/p/cosmos® kalpo vidēji 7 - 10 gadu; motoram un skrejceļa rāmim tiek dota 20 
gadu garantija, pārējām detaļām 3 gadi; 



 

 Neviena trenažieru izgatavotāja firma nepiedāvā skrejceliņus ar elevācijas slīpumu vairāk 
par 14 % vai arī negatīvo leņķi 5%, savukārt h/p/cosmos® piedāvā - 25 ..... + 28 % 
pacēlumu; 

 

 Slīdceliņus pateicoties programmatūrai ir iespējams vadīt arī no datora; 
 

 Fitness klubos bieži nākas sastapties ar situāciju, kad skrejceļa slīdvirsma ir tik šaura, ka 
vienkārši iešana pa to sagādā zināmas pūles, bet ātri paskriet vispār nav iespējams. 

h/p/cosmos® quasar izmēri ir 170 x 65 cm; h/p/cosmos® pulsar 4.0 ir 190 x 65cm, vai 

pat 300 x 100 cm platumā - h/p/cosmos® venuss un vēl lielākus…. 

 

 Visbeidzot šī ir īsta, punktuāla, 100 % Vācu kvalitāte 
 

 Arī lielais papildus aprīkojuma klāsts paver pilnīgi jaunu skatījumu uz skrejceļa nozīmi 
fitness kluba darbā, no šī brīža h/p/cosmos® pilda arī mārketinga, un klientu noturēšanas 
pasākumu pienākumus: nav noslēpums, ka dauzi klienti treniņa laikā gana nogurst, taču 
pareizi būtu aiziet no treniņa ar viegluma un lidojuma sajūtu. h/p/cosmos® piedāvā 
speciālās roku atbalsta vai iekares / drošības sistēmas: ”drošības arka” - sprinteriem vai 
”airwalk” sistēma, kura skriešanas laikā samazina ķermeņa svaru – samazinot slodzi uz 
mugurkaulu, atbrīvojot savilktos muskuļus, nodrošinot pareizu stāju skriešanas laikā, 
nepieciešamajā apjomā samazinot slodzi uz gūžas, ceļgalu un pēdas locītavām, kā arī 
rada viegluma sajūtu un nepiedzen kāju muskuļus.  

 
h/p/cosmos® ir guvis tik plašu atzinību fitnesa un sporta un speciālistu, kā arī zinātnieku vidū, 
ka to izmanto sporta un medicīniskās laboratorijas visā pasaulē, vairāku valstu olimpiskās 
sporta vienības, bruņotie spēki, ugunsdzēsēji u.c.  
 


