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Wysokie parametry wytrzymałościowe 

Innowacyjna technologia
korytko 
kgr...h60, kgL...h60 , kgJ...h60 

E-90
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symbol
PRODUKTU

nr 
kat.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
S; F; L

waGa 1m 
kg

szt./mb
w opak.

korytko KGL..H60 ≠ 0.7

kGl/kcl50H60/2 160324 50/2000 s; F; l 0,98 4/8

kGl/kcl50H60/3 160424 50/3000 s; F; l 0,98 4/12

kGl/kGol100H60/2 164011 100/2000 s; F; l 1,17 4/8

kGl/kGol100H60/3 160116 100/3000 s; F; l 1,17 4/12

kGl/kGol150H60/2 164012 150/2000 s; F; l 1,43 4/8

kGl/kGol150H60/3 160216 150/3000 s; F; l 1,43 4/12

kGl/kGol200H60/2 164021 200/2000 s; F; l 1,63 4/8

kGl/kGol200H60/3 160316 200/3000 s; F; l 1,63 4/12

kGl/kGol300H60/2 164031 300/2000 s; l 2,23 2/4

kGl/kGol300H60/3 160416 300/3000 s; l 2,23 2/6

kGl/kGol400H60/3 160516 400/3000 s; l 2,60 2/6

kGl500H60/3 160616 500/3000 s; l 3,10 2/6

kGl600H60/3 160716 600/3000 s; l 3,58 2/6

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 [s]    
opcja: stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 [F] 
lakierowanie w standardowym kolorze RAL [l]

symbol
PRODUKTU

nr 
kat.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
S; F; L

waGa 1m 
kg

szt./mb
w opak.

korytko KGJ..H60 ≠ 1,0

kGJ/kcJ50H60/3 160624 50/3000 s; F; l 1,25 4/12

kGJ/kcJ50H60/6 169460 50/6000 s; l 1,53 4/24

kGJ/kGoJ100H60/3 160816 100/3000 s; F; l 1,53 4/12

kGJ100H60/6 160817 100/6000 s; l 1,53 4/24

kGJ/kGoJ150H60/3 160916 150/3000 s; F; l 1,86 4/12

kGJ/kGoJ200H60/3 161016 200/3000 s; F; l 2,13 4/12

kGJ200H60/6 161017 200/6000 s; l 2,13 4/12

kGJ/kGoJ300H60/3 161116 300/3000 s; F; l 2,76 2/6

kGJ/kGoJ400H60/3 161216 400/3000 s; F; l 3,37 2/6

kGJ500H60/3 161316 500/3000 s; F; l 4,04 2/6

kGJ600H60/3 161416 600/3000 s; F; l 4,64 2/6

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 [s]    
opcja: stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 [F]
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 KGR..H60 ≠ 0,5

kGR50H60/3 160224 50/3000 s; l 0,66 4/12

kGR100H60/3 161516 100/3000 s; l 0,90 4/12

kGR150H60/3 161616 150/3000 s; l 1,05 4/12

kGR200H60/3 161716 200/3000 s; l 1,26 4/12

kGR300H60/3 161816 300/3000 s; l 1,96 4/12

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

Uw E-90

E-90

E-90
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  korzyści zastosowania .................................................................................. 

• Głębokie przetłoczenia poprzeczne zwiększają wytrzymałość 
korytka o 20% dając przewagę nad innymi korytkami  
dostępnymi na rynku europejskim

• Kształt przetłoczeń wzdłużnych i poprzecznych zapobiega 
uszkodzeniu przewodów podczas ich układania (przeciągania)

• Wycięcie na końcu korytka oraz przesunięcie ostatniego   
rzędu otworów pozwala na wsuwanie jednego  w drugie  
i montaż bez łączników

• Przetłoczenie wzdłużne górnych krawędzi korytka  
zapewnia mocny zatrzask pokryw. Dodatkowo możemy  
zabezpieczyć pokrywę zapinkami ZPNH60

• Poszerzone zakończenie ułatwia łączenie korytek i zabezpiecza 
kable podczas przeciągania

• Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą  
wymianę ciepła i podwyższone  parametry wytrzymałościowe. 
Możliwość montażu korytka na wspornikach firmy BAKS  
w dowolnym miejscu

• Otwory Ø11, umieszczone centralnie umożliwiają  
podwieszanie korytka na jednym pręcie

• Ciągłość elektryczna potwierdzona przez   
VDE Prüf – und  Zertifizierungsinstitut GmbH certyfikatem   
wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753 

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

• Prowadzenie trasy kablowej
• Korytka KGL...H60 o szerokości 50÷300 mm oraz  

KGJ...H60 o szerokości 100÷400 w systemie spełniają funkcję 
E-90, zgodnie z wytycznymi Krajowej Oceny Technicznej  
CNBOP-PIB-KOT-201810056-3709 wyd 1.  
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.baks.com.pl

 dane techniczne ............................................................................................................... 
kgr...h60 

wysokość            [h] 60 mm
szerokość           [a] 50 ÷ 300 mm
grubość blachy   [≠] 0,5 mm
długość              [l] 3 m

kgl...h60

wysokość            [h] 60 mm
szerokość           [a] 50 ÷ 600 mm
grubość blachy   [≠] 0,7 mm
długość              [l] 2; 3 m

kgj..h60

wysokość            [h] 60 mm
szerokość           [a] 50 ÷ 600 mm
grubość blachy   [≠] 1,0 mm
długość              [l] 3; 6 m

 
materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, [s]    
opcja: stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 [F]; 
lakierowanie w standardowym kolorze RAL [l]

certyfikaty: 

BAKS - Profesjonalne systemy tras Kablowych 

korytko KGr...h60,  KGl ...h60, KGj ...h60 

7x20

Ø11

Przetłoczenie
zatrzaskowe

Przetłoczenie wzdłużne górnych krawędzi korytka 
zapewnia mocny zatrzask pokryw.  
Dodatkowo możemy zabezpieczyć pokrywy zapinkami 
ZPNH60

Montaż korytka bez użycia łączników 
poprzez nałożenie lub wsunięcie
i skręcenie śrubami (SGKM6x12 lub SGM6x12)

Głębokie przetłoczenia poprzeczne 
zwiększają wytrzymałość korytka o 20%

Kształt przetłoczeń wzdłużnych 
i poprzecznych zapobiega 
uszkodzeniu przewodów podczas ich układania (przeciągania)

    baks.com.pl

KorytKo kGR...H60, kGl...H60, kGJ...H60

specjalny typ korytek kablowych
z głębszymi przetłoczeniami w dnie

E-90

KG...

Uw

unikalny 
wzór

Wycięcie na końcu korytka oraz 
przesunięcie ostatniego rzędu otworów  
pozwala na wsuwanie jednego   
korytka w drugie i montaż  
bez łączników
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Rozstaw podpór w m

kGR... 0,5 kGl... 0,7 kGJ... 1.0

Uw

w systemie 
spełnia 
funkcję E-90

E-90

ciągłość 
elektryczna


