
Nowości produkcyjne firmy BAKS

Przykładowe elementy nowości

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

XX XX1

Kompletny system korytek szybkiego montażu KF...H60

Nowa gęsta perforacja w burtach Koryt Samonośnych

Łącznik pionowy LPS120 i LPS200

Uchwyt dociskowy UDU

Nowa wysokość systemu - 160 mm

  

 

Nowa gęsta perforacja w burtach Drabin Samonośnych

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 2018

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

Nakładka ochronna NODS...

Uniwersalny Łącznik Dostawny LDDSCH... 

Uniwersalny Łącznik Dostawny LDDSCH...  

 

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



2XX XX

Nowości w systemie korytek kablowych

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS 

Nowości 2018

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

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

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

TKPFJ

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



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  

Zalecany sposób montażu korytek KF... z czwórnikiem CZKUJ...H60

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS 

Nowości 2018

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



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 2018

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



Nowości w systemie korytek siatkowych

5XX XX

Nowości 2018

Informacja w rozdziale II katalogu BAKS 

N

Nowości

Zaślepka korytka 

siatkowego
ZKLS... 2 31 

wego

321 

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

Przykład zastosowania 
uchwytu USH

Uchwyt

USH

ZALETY:
- szybki, montaż 
  akcesoriów 
  do korytek siatkowych
- montaż korytek 
  siatkowych
  na wysięgnikach ze zwykłą
  perforacją 

Korytko siatkowe

KDSD300H50

Łączenie korytek za pomocą łącznika LKDSC Mocowanie do sufitu za pomocą uchwytu UKDSC Podwieszanie do sufitu za pomocą 
uchwytu UKDSPC i pręta 
gwintowanego PGM8...

Łącznik

LKDSC

Uchwyt sufitowy

UKDSC UKDSPCLKDSC

Max. obciążenie 4 kg/m przy maksymalnym
rozstawie 1,2 m

nr katalogowy 970170

nr katalogowy 970171 nr katalogowy 970172 nr katalogowy 970173

nr katalogowy 902000

ZALETY:
- płaskie korytko do stosowania w przestrzeniach 
  o ograniczonej wysokości np. nad sufitami podwieszonymi
- łatwe uzupełnianie trasy kablowej  

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



Nowości w systemie korytek siatkowych

6XX XX

Nowości 2018

Informacja w rozdziale II katalogu BAKS 

N

Modyfikacja korytek KDSZ… (KLIK)

Połączenie przez nałożenie od góry

jednoczesne
wsunięcie 
łączników 
korytka nr 1
na druty w burtach 
korytka nr 2 1

2

1

2

wycięcie ułatwiające
połączenie korytek

Sposób montażu korytek 
KDSZ możliwy 
dzięki modyfikacji
łącznika

Sztywne, mocne połączenie 
KLIK dwóch korytek 
KDSZ...

Zalety:
- dzięki specjalnym wycięciom łączników proces łączenia koryt został znacznie ułatwiony
- czas łączenia korytek jest jeszcze krótszy

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



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 

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...
- poprawa estetyki

Symbol nr katalogowy

KKSD60H60 972206

KKSD100H60 972210

KKSD150H60 972215

KKSD200H60 972220

KKSD300H60 972230

ZALETY:
- duże otwory w dnie ułatwiają wyprowadzenie kabli
- nakładki ochronne dodatkowo zabezpieczają przewody 
  przed uszkodzeniem

USKS

KDS/KDSO

Nowa perforacja w dnach kształtek
KKS

TKS

TKS

KDS/KDSO
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Informacja w rozdziale II katalogu BAKS 

N

Nowości w systemie korytek siatkowych

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



Szybki montaż korytek siatkowych bezpośrednio 

do sufitu i za pomocą pręta gwintowanego, oraz do podłoża i wysięgnika

Łącznik usztywniający

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 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,
Przykłady zastosowania uchywtu korytka siatkowego z drutu USKD:

KDS/KDSO60H60

SROM6x30

USKD

KDS/KDSO60H60

USKD

WW100

SGM6x12

LUWD

- do podłogi za pomocą
  śruby rozporowej 

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:
- 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

Profil montażowy

Zalety zastosowania:
- bardzo szybki i bezśrubowy 
  montaż korytka siatkowego.

UKWD

Uchwyt Przykład zastosowania uchwytu UKWD

nr katalogowy 
906900

UKWD+SGKM6...

Przykład zastosowania uchwytu UKWD

UKWD+SGKM6...

PMMCS...

Zalety:
- montaż korytek siatkowych KDS50H35, 
  KSG50H35 i KWDS60H60 
  do wysięgników WW, 
  WPLS, WPTS i ceowników

nr katalogowy 
906900

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.

Klips z drutu
CZD...

1. Podłożenie korytka pod klipsy 2. Dosunięcie korytka z klipsami 
    do podstaw wsporników

4. Poprawnie zamontowane 
    korytko

dociśnięcie dołu klipsa do wysięgnika 

4. Poprawnie zamontowane 
    korytko

3. Dociśnięcie dołu klipsa 
    do wysięgnika i zapięcie 
    na korytku siatkowym 
    

CZD...

Zalety zastosowania:
- bardzo szybki i bezśrubowy montaż korytka
  siatkowego do wysięgników i ceowników.
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Informacja w rozdziale II katalogu BAKS 

N

Nowości w systemie korytek siatkowych

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



Nożyce akumulatorowe
do korytek siatkowych

NAKS

Hydrauliczny system amortyzatorów 
wydatnie przedłużający okres użytkowania 
urządzenia – konserwacja wymagana 
dopiero po 20,000 cięć

Podświetlenie LED dla 
oświetlenia miejsca pracy

Łatwo wymienialne ostrze tnące

Specjalna geometria cięcia – bez 
powstawania zadziorów – oszczędność 
czasu bez wymaganych prac dodatkowych 

Zmniejszony rozmiar głowicy umożliwia 
doskonały dostęp oraz cięcie blisko puntu 
zgrzewania

Uniwersalna perforacja przegrody PG... Nakładka ochronna przegrody
NOPK...

Zalety zastosowania:
- nowa perforacja pasuje do wszystkich systemów tras kablowych BAKS

Zalety zastosowania:
- estetyczne zakończenie przegród
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Informacja w rozdziale II katalogu BAKS 

N

Nowości w systemie korytek siatkowych

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD
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N

KSP...H120

SGKM8x16

LPS120

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

Łącznik pionowy
LPS120

LPS200LPS200

SGKM8x16

LPS120

DSP...H120

Uchwyt 
dociskowy
uniwersalny
UDU...

Zalety zastosowania:
- łatwy i szybki montaż korytek i drabinek 
  samonośnych na konstrukcjach stalowych
- górna obrotowa część pozwala na 
  symetryczny montaż uchwytów 
  (w jednej linii).
- dwa uniwersalne uchwyty z możliwością 
  regulacji wysokości jeden do koryt i drabin 
  o wysokości 100, 110,120 drugi do 150, 
  160, 200.

Nakładka ochronna

NODS...

Zalety:
- ochrona montera przed skaleczeniem o ostre krawędzie po odcięciu koryta 
  lub drabiny samonośnej,
- poprawa estetyki,
- ochrona kabli przed uszkodzeniem przy przeciąganiu

Nowa gęsta perforacja 

w burtach

a gęsta perfora gęsta perfora gęsta perf acja 

tach

9x30
9x30

Zalety:
- pełna perforacja w bokach pozwalająca na połączenie drabinki lub koryta po przecięciu w dowolnym miejscu z kolejną 
  drabiną lub korytem lub elementem kształtnym za pomocą łącznika bez konieczności wiercenia dodatkowych otworów,
- w przypadku koryt samonośnych dodatkowo lepsza wentylacja kabli.

Nowości w systemie korytek i drabinek samonośnych 

Informacje w rozdziale III i VII katalogu BAKS

Uniwersalny Łącznik Dostawny
LDDSCH...

Zalety:
- uniwersalny łącznik do koryt i drabin samonośnych,
- umożliwia stworzenie łuku w dowolnym miejscu 
  z połączenia dwóch koryt lub drabin,
- stabilne połączenie,

Symbol Numer katalogowy

LDDSC100 271100

LDDSC110 271110

LDDSC120 271120

LDDSC150 271150

LDDSC160 271160

LDDSC200 271200

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD
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Nowości w systemie drabin kablowych

Nowości 2018

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



Koryta i drabiny morskie

Informacje w rozdziale IX katalogu BAKS

Nowości 2018

N

12XX XX

Firma BAKS jest w trakcie badań systemów koryt i drabin morskich dopuszczonych 

do użycia na statkach i platformach. Pozytywne zakończenie testów potwierdzone 

będzie certyfikatem.

Posiadamy ŚWIADECTWO UZNANIA TYPU WYROBU  dla wybranych systemów 

tras kablowych, wystawione przez 

POLSKI REJESTR STATKÓW,

które zezwala na stosowanie naszych 

produktów poniżej wymienionych

na statkach i platformach:

1. Korytka kablowe: KC..., KG..., KB..., KA..., KF... 

2. Drabinki kablowe: DU..., DK..., DF..., DKF...

3. Kanału podpodłogowe: KN..., KNd..., KNt...

4. Kanały naścienne: KS..., KSd...  

Firma BAKS jest w trakcie badań systemów k

do użycia na statkach i platfortfortf mach. Pozytywne zak

akcie badań systemów korakcie badań systemów korakcie badań systemów k yt i drabin morskich dopuszczonych 

zytywne zakończenie testów potwierdzone 

będzie certyfikatem.

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



W OBIEKTACH, W KTÓRYCH JEST WYMAGANA ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY SEJSMICZNE WSZYSTKIE ELEMENTY 

NIESTRUKTURALNE, W TYM TRASY KABLOWE POWINNY BYĆ ZAPROJEKTOWANE I WYKONANE TAK, ABY NIE 

STANOWIŁY ZAGROŻENIA DLA OSÓB, KONSTRUKCJI OBIEKTU ORAZ INNYCH INSTALACJI. KONSTRUKCJE TEGO 

TUPU POWINNY BYĆ WYKONANE Z ELEMENTÓW O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI I PRZYMOCOWANE DO PODŁOŻA 

Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU NA JEGO WYTRZYMAŁOŚĆ. W 2017 R FIRMA BAKS PRZEPROWADZIŁA BADANIA 

ODPORNOŚCI SEJSMICZNEJ SWOICH KONSTRUKCJI W SZWAJCARSKIM INSTYTUCIE EMPA ORAZ RUAG. WYNIKI 

BADAŃ ZOSTAŁY OPISANE W RAPORCIE 5214'015'167.

KONSTRUKCJE OPRACOWANE
WG NORM SIA261, EURKOD 8 :

PN-EN 1998-1:2005 I PN-EN 1998-1 2004

Systemy sejsmiczne

Nowości 2018

N

13XX XX
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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



Czwórnik CZKLJ... Kolanko KKLJ...

Wieszak sufitowy WSKL...

 

Wieszak sufitowy 

WSL...

 

Trójnik TKLJ...

Wieszak sufitowyа WLS...

 

wysokość H60 mm
szerokość: 75 mm

grubość blachy: 0,7 mm

System oświetleniowy

Zalety:
- zawias montowany w dowolnym miejscu na długości koryta 
   i pokrywy, 
-  możliwe zamontowanie nawet po skróceniu koryta i pokrywy

System do zasilania maszyn

Zawias
ZPR...

Kolanko 

redukcyjne

dolne - prawe 

KRPDM...

Kolanko 

redukcyjne

dolne - lewe 

KRLDM...

Trójnik 

redukcyjny 

dolny

- symetryczny 

TRSDM...

Przykładowe elementy systemu świetleniowego

Zalety:
- bezśrubowe łączenie korytek
- estetyczny system do podwieszania ciągów 
  oświetleniowych np.: w sklepach, magazynach 
  i pomieszczeniach przemysłowych

Podpora pokrywy
PPKM...

Zalety:
- umożliwia bezpieczne 
  chodzenie po korytach 
  do zasilania maszyn,
  minimalizuje odkształcenia 
  pokrywy

Symbol nr katalogowy

PPKM200H50 830520

PPKM300H50 830530

PPKM400H50 830540

PPKM500H50 830550

PPKM600H50 830560

PPKM200H100 831520

PPKM300H100 831530

PPKM400H100 831540

PPKM500H100 831550

PPKM600H100 831560

PPKM200H200 832520

PPKM300H200 832530

PPKM400H200 832540

PPKM500H200 832550

PPKM600H200 832560

Korytko 

KLF...H60

Nowości 2018

N

14XX XX

Informacje w rozdziale IX katalogu BAKS

WSLD...

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



15XX XX

Nowości w systemie elementów nośnych i montażowych

Nowości 2018

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

onna

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD
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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:
- 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

Nowy typ ceo

CMF... KLIKCMF... KLIKCMF

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

LCSP

wy typ ceo

... KLIK

wy typ ceowników montażowych 

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD
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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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



Nowości 2018

N
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Informacje w rozdziale XI iXIII katalogu BAKS

Nowe zawiesia linkowe i sprężyste

Linki z zapadkami 
LYZ...

Linki z trzpieniami 
gwintowanymi  LYT... 

Linki z hakami  LYH...

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
  

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

Symbol nr katalogowy

KHZ6 803931

Ko6 803932

Zacisk do rusztu T24 mm

ZRT

ZRTS

ZALETY:
- mocuje osprzęt elektryczny do rusztu T24 akustycznego sufitu modułowego
- montaż nie wymaga narzędzi
- szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż

ZALETY:
- zapewnia mocowanie do rusztu T24 dla zawiesi linkowych , drutów,haków S 
  lub łańcuchów
- szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż
- montaż nie wymaga narzędzi

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



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 
PSBPSBR

zintegrowana 
blacha rozporowa

Nowości 2018

N
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Informacje w rozdziale XII i XIII katalogu BAKS

Nowości

WWS...

Wysięgnik (modyfikacja) 

ZALETY:
- poszerzony wysięgnik można przykręcić  z każdej strony podstawy sufitowej BAKS 
  opartej na ceowniku o wymiarze 40 i 41 mm, łącznie ze stroną otwartą bez użycia 
  dodatkowych elementów. 

Nowości w systemie ściennych i sufitowych

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD
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Nowości 2018

N

+
Zalety:
- bezśrubowy montaż korytek, korytek siatkowych i drabinek kablowych na wysięgniku WSU....
- dzięki dużej sprężystości możliwość montażu z pokrywą lub bez
- łatwy i szybki montaż

=

Nowa uniwersalna zapinka ZAPU...
do wysięgnika WSU...

Wysięgnik

WSU...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                                    

Informacje w rozdziale XII katalogu BAKS

Nowości w systemie ściennych

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



Systemy kanałów podpodłogowych
wysokość: H28, H38, H48 mm
szerokość: 125 - 350 mm

Kolanko kanału 

trzytorowe 45°

KKNMt...

Kanał trzytorowy

KNt...

Przykładowe elementy systemu kanałów podpodłogowych.

Obejma kanału

OK...

Nasuwa 

kompensacyjna NSK...

 Pokrywa uchylna

KD...

 

 Puszka podłogowa 

uniwersalna UDH...

 

Pokrywa uchylna

KD...

 

Puszka montażowa

GB3

Puszka montażowa

GB2

Łapka mocująca 

kanału LM...

Puszka z blokadą otwarcia i pokrywą, gotowa do bezpośredniego 

montażu osprzętu elektroinstalacyjnego  

Puszka z pokrywą, gotowa do bezpośredniego 

montażu osprzętu elektroinstalacyjnego  

e elementy systemu kanałów podpodłogo

Zalety:
- uniwersalna pokrywa pozwala na montaż 
  w wykładzinie, gresie i kamieniu,
- przystosowanie do standardów osprzętu 
  elektroinstalacyjnego modułu 45,
- szybki i intuicyjny montaż puszki,
- różne wykończenia materiałowe (aluminium 
  i blacha kwasoodporna),
- regulowana wysokość puszki,
- wyłamywane otwory pod peszle,

Zalety:
- uniwersalna pokrywa pozwala na montaż 
  w wykładzinie, gresie i kamieniu,
- przystosowanie do standardów osprzętu 
  elektroinstalacyjnego modułu 45,
- szybki i intuicyjny montaż puszki,
- różne wykończenia materiałowe (aluminium 
  i blacha kwasoodporna),
- regulowana wysokość puszki,
- wyłamywane otwory pod kanały,

21XX XX

Nowości 2018

N

Nowości w systemie ściennych

Informacje w rozdziale XV katalogu BAKS

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD



Przykładowe elementy systemu montażowego paneli PV

Profil

BDFCH120...F

Regulowany uchwyt do blachy 

trapezowej RUBT...

Boczny uchwyt panela

BUF...

Profil aluminiowy

PAL40H40/...

Pośredni uchwyt panela

PUF

Aluminiowo-stalowe systemy konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych.

W ofercie firmy BAKS znajdują się konstrukcje montażowe do:

- ziemi,

- betonu,

- dachów płaskich,

- dachów skośnych.

Na konstrukcjach firmy BAKS istnieje możliwość montażu paneli zarówno w układzie

pionowym jak i poziomym.

Śruba z gwintem 

podwójnym SWD...E 

Śr

System konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych

22XX XX

Informacje w rozdziale XVIII katalogu BAKS

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD
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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 

Ponadnormatywywy na kokok ns

do prowadzen

w ceowniku wzwzw mo
CWP/CW

- 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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD
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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

Konstrukcja bez odciągów

z pręta gwintowanego

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

Uchwyt 
dociskowy

UDD

Przykład zastosowania uchwytu dociskowego UDD




