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umieszczenie pierwszej części z językiem 
nad drugą częścią zatrzaskową korytka 
z prowadnicą i z zaczepem blokującym -  
wsunięcie języka w prowadnicę

powtórzenie wsunięcia języka w prowadnicę  
z drugiej strony korytka z prowadnicą i z zaczepem 
blokującym uwaga! należy sprawdzić czy języki 
po obu stronach korytka są zapięte na zaczepy 
blokujące

Szybkie połączenie zatrzaSkowe
bezśrubowe, stabilne połączenie, skracające 
czas montażu

szybkiego montażu KLIK
połączenie zatrzaskowe KLIK kilkakrotnie zwiększa wydajność 
budowania tras kablowych, proste i szybkie bezśrubowe połączenie, 
jednocześnie dokładne i stabilne, wystarczy zatrzasnąć „KLIK”
Ciągłość elektryczna potwierdzona przez 
VDE Prüf – und  Zertifizierungsinstitut GmbH
certyfikatem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753

korytka kablowe

KF...

E-90

NOWOŚĆNOWOŚĆ

symbol
PRODUKTU

nr 
KaT.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
S; L

waGa 1m 
kg

szt./mb
w opak.

Korytko KFL..H60 ≠ 0.7

kFl50H60/2 160923 50/2000 s; l 0,98 4/8

kFl50H60/3 161023 50/3000 s; l 0,98 4/12

kFl100H60/2 161123 100/2000 s; l 1,17 4/8

kFl100H60/3 161223 100/3000 s; l 1,17 4/12

kFl150H60/2 161323 150/2000 s; l 1,43 4/8

kFl150H60/3 161423 150/3000 s; l 1,43 4/12

kFl200H60/2 161523 200/2000 s; l 1,63 4/8

kFl200H60/3 161623 200/3000 s; l 1,63 4/12

kFl300H60/2 161723 300/2000 s; l 2,23 2/4

kFl300H60/3 161823 300/3000 s; l 2,23 2/6

kFl400H60/2 161923 400/2000 s; l 2,67 2/4

kFl400H60/3 162023 400/3000 s; l 2,67 2/6

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 [s]    
opcja: lakierowanie w standardowym kolorze ral [l]

symbol
PRODUKTU

nr 
KaT.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
S; L

waGa 1m 
kg

szt./mb
w opak.

Korytko KFJ..H60 ≠1.0

kFJ50H60/3 162523 50/3000 s; l 1,25 4/12

kFJ100H60/3 162623 100/3000 s; l 1,53 4/12

kFJ150H60/3 162723 150/3000 s; l 1,86 4/12

kFJ200H60/3 162823 200/3000 s; l 2,13 4/12

kFJ300H60/3 162923 300/3000 s; l 2,96 4/12

kFJ400H60/3 163023 400/3000 s; l 3,37 2/6

kFJ500H60/3 163123 500/3000 s; l 4,04 2/6

kFJ600H60/3 163223 600/3000 s; l 4,64 2/6

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 [s]    
opcja: lakierowanie w standardowym kolorze ral [l]
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FABRYKA, CENTRALA FIRMY BAKS
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew
tel.  +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01 
e-mail: baks@baks.com.pl

MAGAZYN BAKS, KATOWICE
Al. Roździeńskiego 190b, 40-203 Katowice
tel.  +48 32 781 01 31
fax: +48 32 781 01 32
e-mail: magazyn.katowice@baks.com.pl 

MAGAZYN BAKS, ŁÓDŹ
ul. Pojezierska 95, 91-341 łódź,
tel.  +48 42 611 17 32
fax: +48 42 611 29 09
e-mail: magazyn.lodz@baks.com.pl
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  korzyści zastosowania .................................................................................. 

• Zwiększona wydajność układania tras kablowych
• Podwyższone parametry wytrzymałościowe uzyskaliśmy  

dzięki głębokim przetłoczeniom perforowanych otworów  
w dnie korytek

• Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą  
wymianę ciepła oraz umożliwia montaż korytka na wspornikach 
firmy BAKS w dowolnym miejscu

• Optymalna ochrona kabli, kształt przetłoczeń wzdłużnych  
i poprzecznych zapobiega uszkodzeniu przewodów  
podczas ich układania (przeciągania)

• Otwory Ø11, umieszczone centralnie umożliwiają podwieszanie 
korytka na jednym pręcie [korytka o szerokości  50÷100 mm]

• Dodatkowa możliwość skręcenia koryt śrubami  w przypadku 
połączenia z kształtkami i innymi akcesoriami przy zmianie 
kierunku tras 

  obszar zastosowań  ............................................................................................. 

• System korytek zatrzaskowych, perforowanych znajduje 
zastosowanie: w instalacjach elektrycznych montowanych  
na konstrukcjach stalowych uziemionych, w instalacjach  
elektrycznych o napięciu do 1kV, w instalacjach hydraulicznych, 
pneumatycznych itp.

• w środowisku pracy C1, C2 według normy  
PN-EN ISO 12944-2/2001

• w instalacjach wymagających stabilnej ciągłości elektrycznej  
Ciągłość elektryczna potwierdzona przez  VDE Prüf – und  
Zertifizierungsinstitut GmbH certyfikatem wg raportu  
nr 5018795-5430-0001/219753

• Korytka KFL..., szerokości 100÷300 mm   
KFJ... o szerokości 100÷400 mm spełniają funkcję E-90, 
zgodnie z wytycznymi normy DIN 4102-12,  
co jest potwierdzone Krajową Oceną Techniczną  
CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3709 wyd 1.  
szczegółowe informacje dostępne na stronie www.baks.com.pl

 dane techniczne ...............................................................................................................
 
kFL...h60  

wysokość     [h] 60 mm
szerokość    [a] 50 ÷ 400 mm
długość       [l]   2; 3 m

kFJ...h60  

wysokość     [h] 60 mm
szerokość    [a] 50 ÷ 600 mm
długość       [l]   3 m

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, [s]    
opcja: lakierowanie w standardowym kolorze ral [l]

certyfikaty: 
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korytka kablowe KFL..., KFJ...

baks.com.pl

KORYTKA KABLOWE kF...
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Połączenie zatrzaskowe KLIK kilkakrotnie zwiększa wydajność budowania konstrukcji
proste i szybkie połączenie, jednocześnie dokładne i stabilne, 
wystarczy zatrzasnąć „KLIK”

Ciągłość elektryczna
Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych 
materiałów uzyskano maksymalną wytrzymałość 
mechaniczną połączeń równoważną z połączeniami 
śrubowymi potwierdzone w testach
Specjalnie zaprojektowane kształtki 
i akcesoria tworzą kompletny 
System Korytek Kablowych 
Szybkiego Montażu KLIK

N Uw

Uw

szybki czas 
montażu

montaż 
bezśrubowy

nowość 
w asortymencie

unikalny 
wzór

w systemie 
spełnia funkcję 
E-90

E-90

wymiana ciepłaciągłość 
elektryczna

szybkiego montażu KLIK
szybkiE i mocNE (w każdych warunkach)
bezŚrubOWe POŁĄCzeNIe 
KOrYTeK KablOWYCh

SZYBKIE I MOCNE (w każdych warunkach)
BEZŚRUBOWE POŁĄCZENIE 
KORyTEK KaBlOWyCH


