
Nowości produkcyjne firmy BAKS

Przykładowe elementy nowości

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

XX XX1

Kompletny system korytek szybkiego montażu KF...H60

Łącznik pionowy LPS120 i LPS200

Uchwyt dociskowy UDU

Nowa wysokość systemu - 160 mm 

 

Blacha puszki mocowana do szczebli drabiny BPSD

Łącznik pionowy LPS120 i LPS200

Uchwyt dociskowy UDD

Uchwyt dociskowy UDU

Nowa wysokość systemu - 160 mm 

System konstrukcji do montażu fotoogniw

Nowości 2017

N

Nowości

System do zasilania maszyn

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

Puszki 

łączeniowo- rozgałęźne 

System korytek KLIK

Drabinki KLIK - DFP

Korytka siatkowe KDSZ...

System kanałów naściennych 
Obejma do rur OBR... i OBS...

Rury RU...

Puszki łączeniowo - rozgałęźne PMO1, PMO2,
PMO3 i PMO3B
Śruba rozporowa pierścieniowa PSRZ...
Wkręt samowiercący SMD4,8x16
Kołki rozporowe KKG5... i MKR...  

Śruby kotwiące SKTO... i SKTZO...

Systemy przeciwpożarowe FLAMRO

Korytka siatkowe z łącznikiem zatrzaskowym

Korytko siatkowe KDSD300H50

Wieszak sufitowy z drutu WSKD

Uchwyt koryta siatkowego z drutu USKD

Nożyce akumulatorowe do korytek siatkowych 
NAKS

Profil montażowy PMMCS...

Łącznik usztywniający  LUWD

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 

Łączniki ceowników 50H50, 80H80 i 100H100

Podstawy ceowników 50H50, 80H80 i 100H100

Klamry i zaciski

Wspornik WSU...

Nożyce do cięcia prętów gwintowanych NDCP

Korytko KLL75H60

Systemy drabinek morskich

wysokość: H30 i  H40 mm

szerokość: 100-1000 mm

dwa typy szczebli

Korytka morskie

wysokość: H15 mm

szerokość: 75-300 mm

dwa rodzaje perforacji

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



2XX XX

Nowości w systemie korytek kablowych

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS 

Nowości 2017

N

Przykładowe kształtki do korytek KF...

KKPFJ...H60 KKMPFJ...H60 TKDFJ...H60TKPFJ...H60 CZKPFJ...H60

KKPFJ...

SGKM6x12

KFJ...

Zalecany sposób montażu korytek KF... 
z kolankiem 90° KKPFJ...H60

Zalecany sposób montażu korytek KF...H60 
z kolankiem 45° KKMPFJ...H60

KKMPFJ...

SGKM6x12

KFJ...

Zalecany sposób montażu korytek KF...H60
z trójnikiem TKPFJ...H60

Zalecany sposób montażu korytek 
KF...H60 z trójnikiem 
dostawnym TKDFJ...H60

CZKPFJ...

KFJ...

SGKM6x12

Zalecany sposób montażu korytek 
KF...H60 z czwórnikiem 

CZKPFJ...H60
TKPFJ

KFJ...

SGKM6x12

TKDFJ...

KFJ...

SGKM6x12

Ciągłość elektryczna połączenia potwierdzona została 
przez VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



Nowe uniwersalne kształtki

KKUJ...H60 CZKUJ...H60TKUJ...H60KKMUJ...H60

Zalecany sposób montażu korytek KF... z czwórnikiem CZKUJ...H60Zalecany sposób montażu korytek KF... z trójnikiem TKUJ...H60

Zalecany sposób montażu korytek KF... z kolankiem 45°
KKMUJ...H60

Zalecany sposób montażu korytek 
KF... z kolankiem 90° KKUJ...H60

ZALETY:
- uniwersalne kształtki pasują do zwykłych korytek i do korytek typu KLIK  

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS 

Nowości 2017

N

Nowości
3XX XX

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



Nowe zapinki pokryw
ZPDN...

Nowe zapinki pokryw
ZPNN...

Zalety zastosowania:
- zmodyfikowany kształt umożliwia zastosowanie 
  w korytkach kablowych i korytkach siatkowych
- zapinki ze stali kwasoodpornej są wytrzymalsze  
  i estetyczniejsze
- zmodyfikowane zaczepy lepiej współpracują
  z pokrywą

Zalety zastosowania:
- zapinki ze stali kwasoodpornej są wytrzymalsze i estetyczniejsze
- zmodyfikowane zaczepy lepiej współpracują z pokrywą
- uniwersalne zastosowanie w korytach z perforacją i bez perforacji
- w komplecie z wysięgnikiem WSU... możliwość  bezśrubowego montażu korytka 

Nowe zamki pokryw
ZAMKN...

ZALETY:
- możliwość blokady poprzez obrót w prawo 
  lub w lewo
- element blokady wykonany z blachy sprężystej
- zamek przystosowany do śrubokrętów 
  gwiazdkowych  i płaskich
- możliwość montażu bezpośrednio na budowie

strzałka informuje 
o pozycji zamka

Nowości 2017

N

4XX XX

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



Nowości w systemie korytek siatkowych

5XX XX

Nowości 2017

Informacja w rozdziale II katalogu BAKS 

N

Łączniki kątowy

LKSUC... 2 31 

Zaślepka korytka 

siatkowego
ZKLS... 2 31 

ZALETY:
- rozgałęzienie trasy kablowej
- szybki i pewny bezśrubowy montaż w dowolnym miejscu trasy kablowej

ZALETY:
- szybki, bezśrubowy montaż
- estetyczne zakończenie trasy kablowej

Łącznik montażowy kształtek
PKKS

Łącznik montażowy kształtek
PSKS

Łącznik montażowy kształtek
PDKS

ZALETY:
- tworzenie kolanek z korytek siatkowych 
- bezśrubowy wstępny montaż
- możliwość wzmocnienia połączenia śrubą
- możliwość regulacji promienia wewnętrznego kolanka 

Przykład montażu

dla szerokości 100-600 mm  dla szerokości 150-400 mm

 dla szerokości 50 i 100 mmZALETY:
- tworzenie kolanek z korytek siatkowych 
- bezśrubowy wstępny montaż
- możliwość wzmocnienia połączenia śrubą 
- możliwość regulacji promienia wewnętrznego kolanka

ZALETY:
- tworzenie kolanek z korytek siatkowych
- bezśrubowy wstępny montaż
- możliwość wzmocnienia połączenia śrubą 

Możliwość regulacji promienia 
wewnętrznego kolanka 

Kolanka siatkowe
KKSD...

ZALETY:
- gotowy produkt o szerokościach od 60 - 300 mm 
- montaż ze zwykłymi korytkami siatkowymi i z korytkami siatkowymi KDSZ...
- estetyka

Przykład montażu

Nowości

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



Nowości w systemie korytek siatkowych

6XX XX

Nowości 2017

Informacja w rozdziale II katalogu BAKS 

N

Łącznik usztywniający

Nakładka ochronna

(do korytek siatkowych)

Wieszak

sufitowy

z drutu

WSKD...

Etapy montażu korytka siatkowego KDS/KDSO60H60
na wieszaku sufitowym z drutu WSKD60

321 

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

śruby rozporowej

KDS/KDSO60H60

SROM6x30

WSKD60

KDS/KDSO60H60

PG

WSKD60

NSM

PP

Uchwyt

koryta

siatkowego

z drutu
USKD

Etapy montażu korytka siatkowego 
KDS/KDSO60H60 do uchwytu korytka siatkowego 
z drutu USKD

321 

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

KDS/KDSO60H60

SROM6x30USKD

KDS/KDSO60H60

USKD

WW100

SGM6x12

LUWD

- do podłogi za pomocą
  śruby rozporowej 

Zalety zastosowania:
- bardzo szybki i bezśrubowy montaż korytka siatkowego.
- szybki montaż do stropów bezpośrednio i przy użyciu pręta.
- wieszaki pasują do koryt o wysokościach 60 mm.

Zalety zastosowania:
- bardzo szybki i bezśrubowy montaż korytka siatkowego.
- możliwość montażu koryt siatkowych do ściany lub sufitu.
- montaż koryt siatkowych do wysięgników i ceowników.

Zalety zastosowania:
- ochrona przed ostrymi krawędziami 
  drutu  po docięciu korytka siatkowego

NOS

Zalety zastosowania:
- uproszczony montaż wieszaka WD... 
  do sufitu za pomocą pręta gwintowanego
- w komplecie z wieszakiem WD... i prętem
  PG... możliwość podwieszania korytek,
  ceowników i korytek siatkowych
- usztywnienie zawiesia opartego 
  na wieszaku WD...

KDS/KDSO60H60

LUWD

PG...

WD60

KDS/KDSO60H60

Nowe zapinki pokryw
ZPNN...

Zalety zastosowania:
- zapinki ze stali kwasoodpornej są 
  wytrzymalsze i estetyczniejsze
- zmodyfikowane zaczepy lepiej współpracują
  z pokrywą
- zmodyfikowany kształt umożliwia zastosowanie 
  w korytkach kablowych i korytkach siatkowych

Łącznik

LKDSC

Uchwyt sufitowy

UKDSC UKDSPC

Korytko siatkowe

KDSD300H50

Nożyce akumulatorowe
do korytek siatkowych
NAKS

Akcesoria do korytek 
KDSD300H50

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



SGKM8x16

LPS120

7XX XX

Nowości w systemie korytek i drabinek samonośnych 

Informacje w rozdziale III i VII katalogu BAKS

Nowości 2017

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDU
Uchwyt 
dociskowy
uniwersalny

UDU

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD

Nowości

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



8XX XX

System do zasilania maszyn

Nowości 2017

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

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

Podpora 

pokrywy
PPKM...

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



9XX XX

Nowości w systemie drabin kablowych

Nowości 2017

Informacje w rozdziale VI katalogu BAKS

N

Produkcja zostanie uruchomiona 

w III kwartale 2017 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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Nowości

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



Koryta i drabiny morskie

Informacje w rozdziale IX katalogu BAKS

Nowości 2017

N

Systemy drabinek morskich

wysokość: H30 i  H40 mm

szerokość: 100-1000 mm

dwa typy szczebli

Korytka morskie

wysokość: H15 mm

szerokość: 75-300 mm

dwa rodzaje perforacji

Przykładowe elementy systemu drabin pionowych

Łuk LDOPZ... Trójnik dostawny TDDOPZ... Łuk pionowy 

LPDOPZ...

Łuk LDOZ... Trójnik dostawny TDDOZ... Łapa mocująca LMDOZ.. 

Łącznik LDOU...

10XX XX

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



11XX XX

Nowości w systemie elementów nośnych i montażowych

Nowości 2017

N

Nowości

Śruba kotwiąca 
szybkiego montażu
SKT...

Nakrętka rombowa
szybkiego montażu na pręcie 
NSR...

ZALETY:
- zastosowanie nakrętki pomija proces nakręcania na gwint. 
  

Nakrętka szybkiego montażu
NSM...

Nakładka ochronna
NGP...

Zastosowanie:
Nakładka na koniec pręta zabezpieczająca gwint przed uszkodzeniem

ZALETY:
- szybki i łatwy montaż zawiesia na prętach
- szczególne zastosowanie w projektach modernizacyjnych
  (możliwość dołożenia poziomu trasy)
- mocowanie elementów systemu do otwartej strony ceownika 

ZALETY:
- szybki i łatwy montaż zawiesia na prętach do sufitu
- montaż pręta z lekkim uszkodzeniem gwintu lub zadziorami po docinaniu
- możliwość prefabrykacji zespołów tras kablowych na ziemi w celu 
  natychmiastowego podwieszenia (wystarczy wcisnąć pręt gwintowany 
  we wcześniej zamontowaną śrubę kotwiącą).

ZSM...

Zacisk
ZTK...

Zacisk

ZALETY:
- szybki i łatwy montaż zawiesi opartych na pręcie gwintowanym 
  do konstrukcji stalowej
- pasuje do różnych grubości płatwi
- wysoka wytrzymałość

Nowe zaciski do konstrukcji stalowych

umożliwiające szybki montaż pręta gwintowanego

 - 60% czasu montażu

ZALETY:
- szybki i łatwy montaż zawiesia na prętach do konstrukcji z dwuteownika
- montaż pręta z lekkim uszkodzeniem gwintu lub zadziorami po docinaniu
- możliwość prefabrykacji zespołów tras kablowych na ziemi w celu 
  natychmiastowego podwieszenia (wystarczy wcisnąć pręt gwintowany 
  we wcześniej zamontowany zacisk).

 - 50% czasu montażu

 - 34% czasu montażu

 - 35% czasu montażu

Nożyce do cięcia prętów

gwintowanych
NDCP...

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



Nowości 2017

N

Nowości w systemie elementów nośnych i montażowych

12XX XX

Informacje w rozdziale X katalogu BAKS

Szybkie łączenie ceowników montażowych

Nakrętka rombowa
szybkiego montażu
do łączników ceownika

NSP

Sposób montażu nakrętki rombowej szybkiego montażu NSP...

31 Kładziemy łącznik
na otwartą
cześć ceownika

Wciskamy a następnie
przekręcamy 90º
w prawo nakrętkę

Wkładamy nakrętkę
w ceownik2 4 Dokręcamy śrubę

Łącznik 45° (135°)

ceownika
LCSP1

Łącznik 90°

ceownika
LCSP2

Łącznik prosty

ceownika
LCSP

ZALETY:ZALETY:
- elastyczny mechanizm umożliwia wygodne ustawianie elementu mocowanego poprzez wciśnięcie i przesuwanie,- elastyczny mechanizm umożliwia wygodne ustawianie elementu mocowanego poprzez wciśnięcie i przesuwanie,
- ząbkowana nakrętka rombowa tworzy mocne połączenie,co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo,- ząbkowana nakrętka rombowa tworzy mocne połączenie,co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo,
- szybki montaż pozwala na oszczędność czasu i wysiłku zarówno przy montażu, jak i podczas demontażu- szybki montaż pozwala na oszczędność czasu i wysiłku zarówno przy montażu, jak i podczas demontażu

ZALETY:
- elastyczny mechanizm umożliwia wygodne ustawianie elementu mocowanego poprzez wciśnięcie i przesuwanie,
- ząbkowana nakrętka rombowa tworzy mocne połączenie,co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo,
- szybki montaż pozwala na oszczędność czasu i wysiłku zarówno przy montażu, jak i podczas demontażu

Przykłady zastosowania nakrętki rombowej szybkiego montażu NSP z cewonikami 41x41mm

LCSP2

CM...41H41

NSP

LCSP1

CM...41H41

NSP

LCSP1

CM...41H41

NSP

Nowy typ ceowników montażowych 

CMF... KLIK

Nowe rozmiary ceowników montażowych CM...41H21, CMP...41H42, CM...41H41, CMP...41H82

ZALETY:
- wymiary dostosowane do europejskich standardów
- podwójne ceowniki nitowane gwarantują jeszcze 
  lepsze parametry wytrzymałościowe 

LCSP

ZALETY:
- szybki montaż
- stabilne połączenie zatrzaskowe
- połączenie bezłącznikowe
- szeroki zakres rozmiarowy:
  41H41, 41H62, 50H50, 
  60H60 i 100H100

Ciągłość 
elektryczna 

połączenia potwierdzona 
została 

przez VDE Prüf – und 
Zertifizierungsinstitut GmbH

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy
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N

Nowości w systemie elementów nośnych i montażowych

13XX XX

Informacje w rozdziale X katalogu BAKS

Stopy dachowe

SDB40 SDB50

Zastosowanie:
Modułowy system podpór do ustawiania na dachach 
tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, rur, 
agregatów, chodników, paneli solarnych, 
fotowoltaicznych, itp. Montaż na dachach płaskich.
System przystosowany do ceowników wzmocnionych 
i montażowych 40x40 lub 41x41. Dzięki zastosowaniu
maty antypoślizgowej istnieje możliwość montażu 
bezśrubowego do dachu.

Nowe wzmocnione łączniki  ceowników
LCWL LCWLL LCWT LCWCZ

Zalety
- szybki sposób tworzenia konstrukcji przestrzennych z ceowników
- wycięcia umożliwiające montaż ceowników „do czoła” lub przelotowo
- mocne i stabilne połączenie ceowników
- perforacja dostosowana do wszystkich ceowników 40H40 i 41H41
- możliwość skręcenia standardowymi śrubami z każdej strony ceownika

LCWLP

Nowości

Podstawy ceowników

Zalety
- łatwy montaż ceowników 50H50, 80H80 i 100H100 do podłoża lub sufitu
- możliwość tworzenia wytrzymałych konstrukcji

PVC50

PVC80

PVC100

Łącznik 
ceownika 
kątowy

Zalety
- szybki sposób tworzenia konstrukcji przestrzennych z ceowników 50H50, 80H80 i 100H100
- wycięcia umożliwiające montaż ceowników „do czoła” lub przelotowo
- mocne i stabilne połączenie ceowników
- możliwość skręcenia standardowymi śrubami z każdej strony ceownika

Łącznik ceownika 
kątowy 
prawy

Łącznik ceownika 
kątowy 
lewy

Trójnik

Czwórnik

LCWL... LCWLP....

LCWT...

LCWLL...

LCWCZ...

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy
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Informacje w rozdziale XI katalogu BAKS

Nowe zawiesia linkowe i osprzęt 

Linki z zapadkami 
LYZ...

Linki z trzpieniami 
gwintowanymi  LYT... 

Linki z hakami  LYH...

Pręt 

gwintowany
PGS...

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

Zalety:
Duża przyczepność do podłoża i niski skurcz żywicy zapewniają najwyższe 
nośności w betonie niezarysowanym. Ampułka zapewnia zawsze odpowiednia 
ilość żywicy. Duże bezpieczeństwo wykonanego zakotwienia które jest wolne 
od naprężeń rozporowych.

Kotwy chemiczne

Kołek 
rozporowy
KKG5...

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 
samowiercący
SMD4,8x16

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

Wiertło 

kołnierzowe
WSRO6x30

ZASTOSOWANIE
Wiercenie otworów pod kotwy
GS6x40 na ściśle określoną 
głębokość
  

Zalety:
Wysokowydajna, bezstyrenowa, hybrydowa zaprawa winyloestrowa.Wysoka wytrzymałość 
zaprawy hybrydowej we wszystkich materiałach budowlanych takich jak: beton zarysowany 
i niezarysowany, materiały murowe pełne i perforowane. Uniwersalne rozwiązanie na budowie 
pozwalające na wklejanie prętów metrycznych i zbrojeniowych. Posiada odporność ogniową, 
tuba pasuje do zwykłych wyciskaczy silikonowych.

Zaprawa iniekcyjna
ZIO300 E-90

Wkręt 
do betonu
WDB7,5x52

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

Nowe elementy mocujące

WGSO6x40

ZASTOSOWANIE
Wiercenie otworów pod kołki 
SROM6x30 na ściśle określoną 
głębokość
  

Nakrętki samohamowne

Zastosowanie:
Do skręcania elementów systemu narażonych na drgania 
i w środowiskach sejsmicznych

Zalety:
- skuteczna ochrona antykorozyjna
- różne pojemności dostosowane do potrzeb klienta
- wersja w aerozolu ułatwiająca zabezpieczanie
- bardzo duża zawartość cynku ~75% (ponad 90% w pigmencie)  

Pasty cynkowe
NSAM... WSZINK...

Zalety:
- nakrętki posiadają wkład zabezpieczający 
  przed samoodkręcaniem
- brak potrzeby stosowania podkładek 
  (skrócony i łatwiejszy montaż)

Kotwa z hakiem zamkniętym
KHZ6

Kotwa oczkowa
KO6

ZALETY:
- szybka instalacja
- łatwa regulacja długości
- łatwy demontaż

Zalety:
- skrzydełka centrujące w tulejce siatkowej stabilizują kotwę, umożliwiają 
  zastosowanie prętów nagwintowanych o różnej średnicy.
- haczykowe zaczepy utrzymują tulejkę w otworze i umożliwiają 
  bezproblemowy montaż ponad głową.
- geometria tuleki siatkowej umożliwia zaspolenie ze sobą warstw 
  nienośnych podłoża, co wpływa na łatwość i wygodę montażu.
- gwarantuje optymalne wykorzystanie zaprawy ZIO300

Zalety:
- gwarantuje optymalne wykorzystanie zaprawy ZIO300

Tulejka siatkowa

tworzywowa TST

Tulejka siatkowa

metalowa
TSM...1000

Symbol nr katalogowy

KHZ6 803931

Ko6 803932

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy



ZCD...

Zacisk

Obejma kablowa
OZC...

Przykłady zastosowania zacisku
ZCD... i obejmy kablowej OZC...

ZALETY:
- specjalnie ząbkowana powierzchnia stanowi dodatkowe 
  zabezpieczenie przed zsunięciem się zamocowanego zacisku,
- otwór Ø 14 mm pręta gwintowanego lub haków,
- stanowi dobrą podstawę do budowania solidnych mocowań 
  na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania,

600 N

280 N

Zalety:
- szybki i łatwy montaż z zaciskiem,
- plastikowa podkładka na śrubie zabezpiecza ją przed wypadnięciem podczas montażu,
- szeroki zakres średnic kabli możliwych do zastosowania dla każdego rozmiaru obejm,

POZ

Przegroda obejmy 

zatrzaskowej OZ

ZALETY:
Zastosowanie przegrody umożliwia 
rozdzielenie wiązek kabli w zależności od ich przeznaczenia

Nowość! 
Płatkowa powłoka cynkowa  gwarantuje lepszą ochronę antykorozyjną

Przykład montażu przegrody 
POZ w obejmie OZ

Podstawa sufitowa z blachą rozporową 
PSBR

ZALETY:
- uzupełnienie systemu
- bardzo wytrzymałe podstawy do nowych ceowników podwójnych 
  41H82 (PSBR)
- zintegrowana blacha rozporowa w podstawie chroni ceownik 
  przed odkształceniem i skraca czas montażu
- możliwość zamontowania wysięgników z każdej strony ceowników 
  (również z otwartej co daje możliwość płynnej regulacji)

ZCD

OZC

ZALETY:
- uzupełnienie systemu
- bardzo wytrzymałe podstawy do nowych ceowników podwójnych 41H42
- specjalna konstrukcja chroni ceownik przed odkształceniem i skraca czas montażu
- montaż wysięgników do otwartej strony ceownika co daje możliwość płynnej regulacji

Podstawa sufitowa 
PSB

zintegrowana 
blacha rozporowa

Nowości 2017

N

15XX XX

Informacje w rozdziale XII i XIII katalogu BAKS

Nowości

Wysięgnik
WSU...

ZALETY: 
- montaż do ściany lub wspornika jedną śrubą
- dzięki zwiększonej szerokości możliwość montażu do otwartej części ceownika 40 mm i 41 mm. 
- wysięgnik przystosowany do bezśrubowego montażu korytka za pomocą zapinek ZPDN, dostępnych wkrótce w ofercie                                    

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy
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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.

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy
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Nowości w systemie E-30, E-90

Informacje w rozdziale XIX katalogu BAKS

Nowości

Nowy typ korytka KLIK
KF...H60 

- grubość blachy 0,7 i 1,0 mm
- stal cynkowana metodą Sendzimira
   PN-EN 10346:2015
- szerokość 100-400 mm
- rozstaw podpór 1,5 m
- max. obciążenie 
  20 kg/m

Kształtki dla korytek KF...

- grubość blachy 1,0 mm
- stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015
- szerokość 100-600 mm

Obejma do rur
OBR...

OBR...

KGJ/KGOJ

CWP/CWOP40H40

- grubość blachy 3,5 i 4,0 mm
- stal cynkowana metodą 
  zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
- stal kwasoodporna
  PN-EN 10088

Obejma rur
OBS...

Rura instalacyjna
RU...

Ponadnormatywna konstrukcja 

do prowadzenia kabli 

w ceowniku wzmocniony
CWP/CWOP40H40 

- rozstaw podpór 1,5 m
- stal cynkowana metodą zanurzeniową
  PN-EN ISO 1461:2011
- stal kwasoodpornaPN-EN 10088
- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
- max. obciążenie 5 kg/m

Wieszak

WC50

- rozstaw podpór 1,5 m
- stal cynkowana metodą Sendzimira
  PN-EN 10346:2015
- max. obciążenie 5 kg/m

Nowy typ drabinek szybkiego montażu KLIK DFP i korytek siatkowych KDSZ...

Zalety zastosowania:
- szybki montaż,
- stabilne połączenie zatrzaskowe,
- połączenie bezłącznikowe

Zalety zastosowania:
- szybki montaż,
- stabilne połączenie zatrzaskowe,
- połączenie bezłącznikowe

Uniwersalny element osłonowy dla kabli, 
szczególnie wykorzystywany do zejść pionowych

- odległość między obejmami 1,5 m
- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
- stal kwasoodporna PN-EN 10088

- grubość blachy 1,5 mm
- stal cynkowana metodą Sendzimira
   PN-EN 10346:2015
- szerokość 100-400 mm
- rozstaw podpór 1,5 m
- max. obciążenie 
  20 kg/m

- maksymalne obciążenie KDSZ60H60/3: 2 kg/m
  KDSZ100 - 400H60/3: 20 kg/m.
- maksymalny rozstaw podpór 1,5 m

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy
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Informacje w rozdziale XIX katalogu BAKS

Konstrukcja bez odciągów

z pręta gwintowanego

Konstrukcja z wykorzystaniem zacisku 

ZSW do podwieszania korytek kablowych 

i korytek siatkowych

- stal cynkowana galwanicznie
- stal cynkowana metodą zanurzeniową
  PN-EN ISO 1461:2011
- stal kwasoodporna
- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

szerokość korytka siatkowego 100 mm
max. rozstaw między podporami 1,5 m
max. obciążenie 15 kg/m

- max. szerokość korytka, korytka siatkowego
  i drabinki 200 mm
- grubość blachy korytka 1,0 mm
- grubość blachy drabinki 1,2 mm
- rozstaw podpór 1,5 m
- max. obciążenie 10 kg/m na jednym poziomie

max. 600mm

PKS

KS130H68/2

LKSH68

MKR6x32

SU

System kanałów naściennych

Puszka łączeniowo-rozgałęźna 
PMO1 i PMO2

- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 
  lakierowanie proszkowe RAL 2003
- stal kwasoodporna 1.4301, lakierowanie proszkowe RAL 2003

Puszka łączeniowo-rozgałęźna 
PMO3 i PMO3B (z bezpiecznikiem)

Śruba rozporowa pierścieniowa
(do betonu zarysowanego) PSRZ...

- mocowanie konstrukcji i podwieszanie tras 
  kablowych do betonu zarysowanego i niezarysowanego 
  C20/25-C50/60, C12/15, oraz kamienia naturalnego 
  o zbitej strukturze
- możliwość stosowania w strefach sejsmicznych C1 i C2
- stal cynkowana galwanicznie,
  na zamówienie E - stal w gat. A4

IP65 IP65

Śruby kotwiące 
SKTO... i SKTZO...

Kotwienie w betonie (niezarysowany płyta otworowa, zarysowany), gazobetonie, 
murze (cegła pełna). Śruba SKTO pozwala na montaż pręta gwintowanego M8 
lub M10 (podwójny gwint M10/M8)

szerokość korytka kablowego 100 mm
max. rozstaw między podporami 1,5 m
max. obciążenie 15 kg/m

- stal ocynkowana elektrolitycznie PN-EN 10152, 
  lakierowanie proszkowe RAL 2003
- stal kwasoodporna 1.4301, lakierowanie proszkowe 
  RAL 2003

PMO3 PMO3B

- grubość blachy 1,0 mm
- stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152
- szerokość 115-170 mm
- wysokość 68 mm
- rozstaw podpór 0,6 m
- max. obciążenie 6 kg/m

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy
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Systemy przeciwpożarowe FLAMRO 

+ =

Przepust panelowy dwuwarstwowy FBS dla tras E-30, E-90

Panel przeciwpożarowy FBS Powłoka FBMAMasa uszczelniająca FBMA

Powłoka FBMAPanel przeciwpożarowy FSPN

Zabudowa przeciwpożarowa istniejących tras kablowych 

+

+

+
Klej ognioodporny FKL

=

ZALETY:
- ognioochronna zabudowa istniejących tras kablowych nie będących w systemie przeciwpożarowym
- izolacja w/w tras od systemów E-30, E-90
- łatwa aplikacja
- lekkie
- możliwe cięcie nożem 
- mogą być stosowane pojedynczo
- łatwe klejenie

Zastosowanie:
We wszystkich przeciwpożarowych
- ścianach murowanych, betonowych, gazobetonowych, lekkich oddzieleniach ≥ 100 mm
- stropach betonowych lub gazobetonowych ≥ 150 mm

ZALETY:
- powłoka może być natryskiwana, nanoszona pędzlem lub szpachelką
- materiał niekapiący, czyste stanowisko pracy
- przestrzeń dookoła przegrody dwupanelowej nie wymaga powlekania
- nie zawiera azbestu
- łatwy i szybki montaż, oraz modyfikacje

Przepust panelowy (miękki) dla przejść przez ściany i stropy , zaprojektowany by chronić zarówno pojedyncze linie jak i wiązki, oraz kable (również światłowodowe), jak również
struktur podtrzymujących (kanały, korytka, drabinki kablowe) 

Kanał FK... Zaślepka FZ... Kolanko 45° FKK45... Kolanko 90° FKK90...

Trójnik FT... Czwórnik FC... Łuk zewnętrzny90° 
FLZ90...

Łuk wewnętrzny90° 
FLW90...

ZALETY:
- ognioochronna zabudowa różnego typu instalacji
- lekkie
- szybki i łatwy montaż
- montaż do ścian i sufitu
- oddzielna pokrywka

Nowości

Symbol nr katalogowy

ZPDNH30 130003

ZPDNH42 130004

ZPDNH50 130005

ZPDNH60 130006

ZPDNH80 130008

ZPDNH100 130009

ZPDNH100 130010

Symbol nr katalogowy

ZPNNH30 140003

ZPNNH42 140004

ZPNNH50 140005

ZPNNH60 140006

ZPNNH80 140008

ZPNNH100 140009

ZPNNH100 140010

Symbol nr katalogowy

ZAMKN50 100134

ZAMKN100 100234

ZAMKN 100334

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

Symbol nr katalogowy

LCWL 661401

LCWLL 661402

LCWLP 661412

LCWT 661403

LCWCZ 661404

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.

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Łącznik ceownika 

- trójnik

Łącznik ceownika 

- czwórnik

Profil montażowy


