
Nowości produkcyjne firmy BAKS

Przykładowe elementy nowości

Korytko KF... Korytko siatkowe KDSZ... Korytko KMPP..

XX XX1

Kompletny system korytek szybkiego montażu KF...H60

Nowe, sekwencyjne dno w korytkach samonośnych

Łącznik pionowy LPS120 i LPS200 

 

Blacha puszki mocowana do szczebli drabiny BPSD

Łącznik pionowy LPS120 i LPS200 

System konstrukcji do montażu fotoogniw

Nowości 2016

N

Nowości

Nowy system do zasilania maszyn

System drabin szybkiego montażu KLIK -  DF...
Nowy sposób montażu drabin z wykorzystaniem zestawów mocujących ZMD...

Puszki 

łączeniowo- rozgałęźne 

System oświetleniowy

System korytek KLIK Korytko siatkowe KGS...
Kształtki korytek siatkowychKorytka KGL/KGOL... i KGJ/KGOJ... 
Obejma do rur OBR... i OBS...(grubość 0,7 i 1,0 mm)

Korytka KBL i KBJ... (grubość 0,7 i 1,0 mm) Ceowniki CWP40H22...
Kształtki korytek bez perforacji Rury RU...
Trójnik dostawny TKDJ... i TKDP...

Puszki łączeniowo - rozgałęźne PMO1, PMO2,
Redukcja kątowa RKJ...

PMO3 i PMO3B
Pokrywy korytek i kształtek

Śruba rozporowa pierścieniowa PSRZ...
Zapinki ZPDH60, ZPNH60, ZAP2 i ZPNH80

Wkręt samowiercący SMD4,8x16
Drabinki DUD...H60 

Uchwyty kablowe UDFB... i UEFB...
Łącznik dostawny przegubowy LDDCH60N

Kołki rozporowe KKG5... i MKR...  
Zejście drabinki kablowej ZDK...

Śruby kotwiące SKTO... i SKTZO...Pokrywy drabinek i kształtek

Korytka siatkowe z łącznikiem zatrzaskowym

Wieszak sufitowy z drutu WSKD

Uchwyt koryta siatkowego z drutu USKD

System ceowników szybkiego montażu KLIK - CMF...
Nowe rozmiary ceowników montażowych CM...
Nakrętki szybkiego montażu NSR..., NSM...
Stopy dachowe
Kotwy chemiczne PGS..., AS..., ZI300 i ZIO300 
Osadzak gazowy OGB z gwoździami GWT... 
Zaciski do konstrukcji stalowych ZSM... i ZTK...

Wiertło kołnierzowe i narzędzie do osadzania

Korytko KLL75H60



2XX XX

Nowości w systemie korytek kablowych

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS 

Nowości 2016

N

Łączniki i kształtki do korytek KF...

Korytka KF...H60 z połączeniem zatrzaskowym o grubościach: 0,7 i 1,0 mm

Ciągłość elektryczna połączenia 
potwierdzona została przez 
Instytut Energetyki

Zalety nowego systemu:
-  Szybki i łatwy montaż
-  Stabilne połączenie zatrzaskowe
-  Głębokie przetłoczenia otworów w dnie  podwyższają 
   wytrzymałość korytka
-  Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą 
   wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić 
   montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym 
   miejscu
-  Otwory Ø11 w dnie koryta umożliwiają podwieszanie 
   na pręcie gwintowanym



KDS/KDSO

SROM6x30

USKD

Nowości w systemie korytek siatkowych

3XX XX

Korytko siatkowe z łącznikiem zatrzaskowym zgrzewanym KDSZ, 

wysokość korytek: H60, H110 mm, szerokość korytek: 60-600 mm

Unosimy jedną burtę korytka.

Zaczepiamy jednym łącznikiem o drut 
poprzeczny.

Opuszczamy drugą stronę 
korytka lekko rozginając na 
zewnątrz burtę drugiego.

1 Montaż korytek KDSZ 3 42

Zalety:
- Szybki proces montażu
- Łączniki zamocowane na stałe z korytkiem
- Zwiększone parametry wytrzymałościowe

Innowacyjne połączenie korytek siatkowych!
Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami 
śrubowymi - potwierdzone w testach.

Nowości 2016

Informacja w rozdziale II katalogu BAKS 

N

Nowości

Wieszak 

sufitowy 

z drutu
WSKD...

Etapy montażu korytka siatkowego KDS/KDSO 
do wieszaka sufitowego z drutu WSKD60 

321 

Przykłady zastosowania wieszaka suftiowego z drutu WSKD: 
- do sufitu za pomocą pręta,                                 - do sufitu za pomocą 

  śruby rozporowej,

KDS/KDSO

SROM6x30

WSKD60

KDS/KDSO

PG

WSKD60

NSM

PP

Uchwyt 
koryta 
siatkowego 
z drutu

USKD

Etapy montażu korytka siatkowego KDS/KDSO 
do uchwytu korytka siatkowego z drutu USKD 

321 

Przykłady zastosowania uchywtu korytka siatkowego z drutu USKD: 
- do wysięgnika,                                - do podłogi / sufitu ,

KDS/KDSO

USKD

WW100
SGM6x12

AWD

WD

PG...
Przykład zastosowania adaptera 
wieszaka AWD

KDS/KDSO

AWD

Adapter wieszaka

Zalety:
- Szybki i łatwy montaż wieszaka WD...
- W komplecie z wieszakiem WD... i prętem 
  PG... możliwość podwieszania korytek, 
  ceowników i korytek siatkowych



SGKM8x16

LPS120

4XX XX

Zmodernizowane koryta samonośne i nakładki ochronne NO

Zalety nowego systemu:

- duże otworowanie o wymiarach 24×65 mm lub 100×100 mm, pozwala na wyprowadzenie wiązek kabli 

  w dowolnym miejscu koryta

- gęsta perforacja zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż 

  na wspornikach BAKS w dowolnym miejscu

- przetłoczenia poprzeczne w dnie zapewniają większą wytrzymałość na obciążenia i umożliwiają 

  mocowanie kabli uchwytami UKZ...

Przykładowy widok 

perforacji 

jednej sekcji dna 

Nowości w systemie korytek i drabinek samonośnych 

Informacje w rozdziale III i VII katalogu BAKS

Nowości 2016

N

Przykład odejścia w dół trasy kablowej z wykorzystaniem uniwersalnego łącznika pionowego LPS120

KSP...H120

SGKM8x16

LPS120

Łącznik 
pionowy

LPS120

LPS200

BPSD

Przykład zastosowania blachy 
puszki do szczebla drabiny 
BPSD w drabince DS...

DS....

DSP...H120

Już wkrótce w produkcji!
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System do zasilania maszyn

Nowości 2016

N

Nowy systemy koryt kablowych
wysokość: H50, H100, H200 mm
szerokość: 50÷600 mm
grubość blachy: 1,5; 2,0 mm

Kolanko 90° 
KKMC

 

Trójnik
TKM...

 

 

Czwórnik
CZKM...

Redukcja symetryczna
RSKM...

Obejście pionowe
OPNKM...

Łuk pionowy 90° 
LPKM...

Kolanko redukcyjne prawe
KRPKM...

Trójnik redukcyjny
TRKM...

System korytek przeznaczony do prowadzenia przewodów i kabli do zasilania maszyn

przemysłowych. Dedykowany głównie do montażu na posadzkach. Korytka KMPP..., 

KMPC... i wszystkie kształtki są w komplecie z pokrywami.

Informacje w rozdziale V katalogu BAKS

Przykładowe elementy systemu do zasilania maszyn

Mocny

Nowości

Kolanko redukcyjne
dolne - prawe KRPDM...

Kolanko redukcyjne
dolne - lewe KRLDM...

Trójnik redukcyjny dolny
- symetryczny TRKM...

Łuk pionowy 45° 
LPKMM...

Obejście poziome
OPZKM...

Redukcja kątowa
RKKMP...

Trójnik dostawny
TKDM...

Kolanko 45° 
KKMM...

 

Niezależny zawias umożliwia 
montaż pokrywy uchylnej 
na dowolnej długości

Zawias montowany na stałe 
i pokrywa z zamkiem

Mocny
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Nowości w systemie drabin kablowych

Nowości 2016

Informacje w rozdziale VI katalogu BAKS

N

Produkcja zostanie uruchomiona 

w III kwartale 2016 roku

Drabinka DF...

Nowy typ drabinek szybkiego montażu KLIK

Sposób montażu  poziomego drabiny 
- szczeblami do ściany.

Nowy sposób montażu drabin

Płaskownik
PLTS...

Płaskowniki usztywniają drabinę montowaną „ spodem do ściany”

Zestaw mocujący 

drabinę
ZMD... Zestaw umożliwia  montaż drabiny 

„ spodem do ściany” z wykorzystaniem 
ceowników

Zalety zastosowania:
- szybki i łatwy montaż
- stabilne połączenie zatrzaskowe
- połączenie bezłącznikowe

Zatrzaskowe łączenie korytek DF...

Ciągłość elektryczna połączenia potwierdzona została 
przez VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH 
(certyfikat nr 5018795-5430- 0001/219753 wydany 
w zakresie zgodności z punktem 11.1 
Normy PN-EN 61537:2007)

Zastosowanie korytek KF... z połączeniem bezśrubowym:
- w instalacjach elektrycznych montowanych 
  na konstrukcjach stalowych uziemionych
- w instalacjach elektrycznych 
  o napięciu do 1kV
- w instalacjach hydraulicznych, 
  pneumatycznych itp.
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Nowości w systemie elementów nośnych i montażowych

Nowy typ ceowników montażowych KLIK 

Nowości 2016

Produkcja zostanie uruchomiona w III kwartale 2016 roku

N

Przykład łączenia ceowników

Zalety zastosowania:
- szybki i łatwy montaż
- stabilne połączenie 
  zatrzaskowe
- połączenie bezłącznikowe

Zastosowanie:
Modułowy system podpór do ustawiania na płaskich dachach tras kablowych, 
urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów, itp. 
System przystosowany do ceowników wzmocnionych i montażowych  
40x40 i 41x41.

Stopy dachowe

Zalety:
- montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji 
  w powłokę ochronną dachu
- jeśli istnieje taka potrzeba możliwość przykręcenia do podłoża 
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca idealne rozłożenie obciążenia 
- elementy odporne na działanie UV oraz środków chemicznych

SDB40 SDB50

Informacje w rozdziale IX katalogu BAKS

Nowe rozmiary ceowników montażowych 

CM...41H21, CMP...41H42, CM...41H41,

CMP...41H82  

Zalety zastosowania:
- wymiary dostosowane do standardów europejskich
- bardziej wytrzymałe podwójne ceowniki nitowane do dużych obciążeń

Nakrętka szybkiego montażu 
NSM...

Nakrętka rombowa 
 szybkiego montażu NSR...

Zalety zastosowania:
- szybki i łatwy montaż zawiesia na prętach do sufitu
- montaż pręta z lekkim uszkodzeniem gwintu lub zadziorami po docinaniu 

Śruba kotwiąca 
 SKT...

szybkiego 
montażu

Nowości

Nakrętka rombowa 
 NSP i specjalne łączniki 

ceownika LCSP, LCSP1 i LCSP2 
do szybkiego tworzenia konstukcji 

szybkiego 
montażu

Obejma rur OBS...

Rura cienkościenna 

RU...



Informacje w rozdziale X katalogu BAKS

Nowości 2016

N

Nowości w systemie elementów nośnych i montażowych

GWT

Gwoździe wstrzeliwane 

na taśmie 

do mocowania w betonie

Osadzak gazowy, 

bezprzewodowy

OGB

Gaz do osadzaka

GDO

NOWOŚĆ - technika wstrzeliwana

NOWOŚĆ - technika chemicznego kotwienia

Pręt gwintowany
PGS...

Ampułka szklana
(do kompletu z PGS...)
AS...

Zalety
- Wysokie wytrzymałości oraz niewielki skurcz żywicy zapewniają 
  najwyższe obciążenia w betonie niezarysowanym.Tego typu 
  kotwienie jest wolne od naprężeń rozporowych.

Zalety:
Wysoka wytrzymałość zaprawy hybrydowej do najwyższych obciążeń 
we wszystkich materiałach budowlanych. Uniwersalny system do stosowania 
na palcu budowy.Nadaje się do kotwienia prętów zbrojeniowych. Pierwszy na 
świecie system iniekcyjny z aprobatą do betonu, kotwienia prętów 
zbrojeniowych, bloków pełnych, pustaków i gazobetonu.

Zaprawa iniekcyjna
ZIO300

E-90

8XX XX

ZSM...

Zacisk
ZTK...

Zacisk

Informacje w rozdziale XI i XII katalogu BAKS

Zalety zastosowania:
- szybki i łatwy montaż zawiesi opartych na pręcie gwintowanym
  do konstrukcji stalowej

Zalety zastosowania:
- szybki i łatwy montaż zawiesi opartych na pręcie gwintowanym
  do konstrukcji z dwuteownika

Kołek 
rozporowy
KKG5 WDB7,5x52

ZASTOSOWANIE
Mocowanie konstrukcji, 
podwieszanie tras kablowych 
do karton-gipsu.

Kołek 
rozporowy
MKR

ZASTOSOWANIE
Mocowanie konstrukcji, 
podwieszanie tras
kablowych do porobetonu, 
cegły SILKA, 
betonu i cegły porotherm.

Wkręt 
do betonu

SMD4,8x16 i SMD5,5x32

ZASTOSOWANIE
Mocowanie uchwytów 
kablowych UDF... i UEF... 
do podłoża stalowego 
(płyt warstwowych, blach 
trapezowych)

Wiertło kołnierzowe
WSRO6x30

ZASTOSOWANIE
Wiercenie otworów pod kołki SROM6x30 
na ściśle określoną głębokość 

Narzędzie 2-częściowe, składające się z wiertła 
o dł. 25 mm i osadzaka. Komplet służy do wywiercenia 
wiertarką otworu na ściśle określoną głębokość 
pod tuleję TRSK... Następnie po demontażu 
wiertła,osadzakiem wbija się tuleję. 

Narzędzie do osadzania

NDS

E-90

Wkręt 
samowiercący

ZASTOSOWANIE
Mocowanie do betonu 
uchwytów UDF..., UEF... 
i obejm OZ...



Nowy system oświetleniowy

Nowości 2016

N

Przykładowe elementy systemu oświetleniowego

Czwórnik 

CZKLJ...

Kolanko

KKLJ...

 Wieszak sufitowy

WSKL...

 

 Wieszak sufitowy

WSL...

 

Trójnik

TKLJ...

 Wieszak sufitowy

WLS...

 

System 

wysokość: H60 mm

szerokość: 75, 120 mm

grubość blachy: 0,7 - 1,0 mm

oświetleniowy

N

Przykład zastosowania wieszaków

Informacje w rozdziale XVII katalogu BAKS

9XX XX
Nowości
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Nowości 2016

N

Informacje w rozdziale XVIII katalogu BAKS

Systemy konstrukcji do montażu fotoogniw

W ofercie znajdą się konstrukcje do montażu na różnym rodzaju podłoża: 

- ziemi, 

- betonu, 

- dachach płaskich, 

- dachach skośnych. 

Na konstrukcjach firmy BAKS istnieje możliwość montażu paneli zarówno w układzie pionowym 

jak i poziomym.
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Nowości 2016

N

Nowości w systemie E-30, E-90

Pokrywy korytek i kształtek

- grubość blachy 0,7 - 1,5 mm
- stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346
- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088 
- szerokość 100-600 mm

Informacje w rozdziale XIX katalogu BAKS

Korytko KGL/KGOL... i KGJ/KGOJ... Korytko KBJ...

- grubość blachy 0,7 i 1,0 mm
- stal cynkowana metodą 
  Sendzimira PN-EN 10346
- szerokość 100-400 mm
- rozstaw podpór co 1,5 m
- obciążenie 20 kg/m

- grubość blachy 1,0 mm
- stal cynkowana metodą Sendzimira 
  PN-EN 10346
- stal cynkowana metodą 
  zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088 
- szerokość 100-400 mm
- rozstaw podpór co 1,5 m
- obciążenie 20 kg/m

Kształtki korytek bez perforacji

- grubość blachy 1,0 mm
- stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346
- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088 
- szerokość 100-400 mm

Trójnik dostawny

TKDJ... i TKDP...

Redukcja kątowa

RKJ...

- grubość blachy 1,0 i 1,5 mm
- stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346
- stal cynkowana metodą 
  zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088 

Nowości

Korytko KLIK

KF...50 KF...

- grubość blachy 0,7 i 1,0 mm
- stal cynkowana metodą 
  Sendzimira PN-EN 10346
- szerokość 100-300 mm
- rozstaw podpór co 1,5 m
- obciążenie 20 kg/m

Kształtki korytek KLIK

- grubość blachy 1,0 mm
- stal cynkowana metodą 
  Sendzimira PN-EN 10346
- szerokość 100-300 mm

Wieszak
WC50

- stal cynkowana metodą 
  Sendzimira PN-EN 10346:2011
- podwieszanie korytek o szerokości 50 mm
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Nowości 2016
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Korytko siatkowe KGS...

- drut ocynkowany galwanicznie
- drut ocynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- drut ze stali kwasoodpornej PN-EN 10088 
- szerokość 60 i 100 mm

Informacje w rozdziale XIX katalogu BAKS

Kształtki korytek siatkowych

Uchwyt śrubowy 

wzmacniający USKS

- stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346
- stal cynkowana metodą 
  zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088
- szerokość 60-600 mm 

- stal cynkowana galwanicznie

Pokrywy drabinek 

i kształtek

- grubość blachy 1,5 mm
- stal cynkowana metodą 
  Sendzimira PN-EN 10346
- stal cynkowana metodą 
  zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088 
- szerokość 100-600 mm

Zapinka ZAP2 

Łącznik dostawny przegubowy LDDCH60N

Zejście drabinki kablowej ZDK...

- grubość blachy 2,0 mm
- stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346
- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088 

- grubość blachy 2,0 mm
- stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346
- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088 

- grubość blachy 1,5 mm
- stal cynkowana metodą 
  Sendzimira PN-EN 10346
- stal cynkowana metodą 
  zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088 

Nowości w systemie E-30, E-90

Zacisk ZSW (komplet) 

- stal cynkowana galwanicznie
- stal cynkowana metodą zanurzeniową 
  PN-EN ISO 1461:2011
- stal kwasoodporna
- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Obejma do rur OBR

OBR

KGJ/KGOJ

CWP/CWOP40H40

- grubość blachy 4,0 mm
- stal cynkowana metodą 
  zanurzeniową PN-EN ISO 1461
- stal kwasoodporna PN-EN 10088 

Obejma rur OBS...Rura cienkościenna 

RU...

System kanałów 

naściennych H68

  PN-EN 10152, lakierowana 
  na kolor biały RAL 9010 
  lub szary RAL 7035.

- stal cynkowana galwanicznie 
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Informacje w rozdziale XIX katalogu BAKS

Puszka łączeniowo-rozgałęźna PMO1 i PMO2

- blacha stalowa malowana proszkowo RAL 2003
- blacha kwasoodporna malowana proszkowo RAL 2003
 

Kołek rozporowy KKG5...

- mocowanie uchwytów typu UDF..., UEF...
  do płyt karton-gips(GK)
- stal cynkowana galwanicznie

UDF...

MKR...

UEF...

KKG5

UDF...

P
ły

ta
 k
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rt
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n
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ip

s

UEF...

Kołek rozporowy MKR...
- mocowanie uchwytów typu UDF..., UEF...
  do porobetonu, cegły Silka, betonu i cegły porotherm
- stal cynkowana galwanicznie

Nowości w systemie E-30, E-90

Puszka łączeniowo - rozgałęźna 

z bezpiecznikiem PMO3B

- stal cynkowana metodą zanurzeniową, malowana proszkowo RAL 2003
- blacha kwasoodporna malowana proszkowo RAL 2003

- stal cynkowana metodą zanurzeniową, malowana proszkowo RAL 2003
- blacha kwasoodporna malowana proszkowo RAL 2003

Puszka łączeniowo - rozgałęźna PMO3

Uchwyty kablowe

UDFB..., UDFB...E,  

UEFB i UEFB...E

- stal cynkowana galwanicznie
- stal kwasoodporna

Wkręt 
samowiercący
SMD4,8x16

UDF...

stalowy element
konstrukcyjny

Śruba pierścieniowa
(do betonu zarysowanego)

rozporowa 

PSRZ

- stal cynkowana galwanicznie
- stal kwasoodporna

- mocowanie konstrukcji i podwieszanie tras 
  kablowych do betonu zarysowanego
  i niezarysowanego C20/25-C50/60, C12/15, 
  oraz kamienia naturalnego o zbitej strukturze 
- stal cynkowana galwanicznie
- E - stal w gat. A4

IP65
IP65

IP65

Nowości

Śruby kotwiące SKTO i SKTZO 

Kotwienie w betonie (niespękany, płyta otworowa, 
spękany), gazobetonie, murze (cegła pełna). 
Pozwala na montaż pręta gwintowanego 
M8 lub M10 (SKTO...)


