
Nowości produkcyjne firmy BAKS

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Przykładowe elementy nowości

Wysięgnik WMCT Wysięgnik WZSK

Przegroda  PGR N, PGL N, 

PGJ N, PGP N

Łącznik krzyżowy LK22

Łącznik 

uniwersalny LKUT  

kątowy Łącznik 

LDSUT

dostawny

°

Kolanko korytka 

siatkowego 90° KKS

Kolanko korytka 

siatkowego 90° KKS

Trójnik korytka 

siatkowego TKS 

IIIXIX IIIXIX1

System koryt szybkiego połączenia
Koryta kablowe o długości 6 mb.
Nowy system koryt kablowych wysokość: H110
Nowy typ korytka KA...

Korytka siatkowe - system H30, H60, H110

Korytka kablowe - system samonośny 

i drabin samonośnych wysokość: H100, H110, H120, H150, H200 mm

 

uniwersalny profil burt do koryt 

Nowe kształtki do systemu zewnętrznego ciężkiego H50, H100, H200

Drabinki kablowe - system samonośny 

i drabin samonośnych wysokość: H100, H110, H120, H150, H200 mm

Nowe pokrywy kształtek drabin samonośnych

 

uniwersalny profil burt do koryt 

System konstrukcji do montażu fotoogniw

System E30, E-90 badania ponadnormatywne, konstrukcje lakierowane

Nowe wysięgniki ścienne z jednym otworem montażowym

Pokrywy kształtek drabin

Nowe łączniki kątowe i dostawne drabin

Nowe ceowniki montażowe z przetłoczeniami w bokach

Nowe łączniki do ceowników

Nowa wzmocniona śruba SGK M8×16 do skręcania koryt i drabin samonośnych

Nowe wieszaki ceowników oraz wysięgniki do podwieszania pod konstrukcje 

stalowe 

Nowy kształt podstaw i wsporników sufitowych

Podstawa sufitowa PSC N

Korytko KA...

Nowości



Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych 

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Produkcja zostanie uruchomiona w pierwszej połowie 2012

NowośćSystem koryt szybkiego połączenia

Odpowiednio profilowane zakończenia koryt 

umożliwiają ich wzajemne zatrzaśnięcie.

Kolejne etapy łączenia korytek kablowych

Wsunięcie korytka od góry Połączone korytka

Dodatkowa stabilizacja

w dnie koryta.

NowośćKoryta kablowe o długości 6 mb.

Uwaga! Firma BAKS wprowadza nowe korytka kablowe o długości 6 mb.

Korytka typu KG..., KC... i KB... o wysokościach H60, H100, H110 

Zakres szerokości: 100 ÷ 600 mm

1,0; 

Dostępność przy większych zamówieniach

grubość blachy: 1,5 mm

- dzięki zastosowaniu korytek kablowych o długości 6 mb. 

  Zmniejsza się ilość łączników potrzebnych do połączenia koryt ze sobą przez 

  co skraca się czas montażu trasy 

- duże parametry wytrzymałościowe korytek kablowych dają możliwość 

  stosowania podpór nawet co 6 mb, skracając czas montażu

- możliwość zastosowania w miejscach o ograniczonej ilości podpór np. hale  

Zalety zastosowania koryt o długości 6 mb.:

informacja w rozdziale I katalogu BAKS 

2



Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych 

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Informacje na stronach 192 - 221, dział I katalogu BAKS

NowośćKompletny system korytek i kształtek 

kablowych o wysokości H110

korytka typu: KG..., KC...N, KO..., KB...   

wysokość: 110 mm

szerokość: 100 ÷ 600 mm

długości 2; 3; 6 m

grubość blachy: 0,7 ÷ 1,5 mm

NowośćNowy typ korytek kablowych KAJ, KAP

wysokość: H42, H60, H110 mm

szerokość: 100 ÷ 600 mm

grubość blachy: 1,0; 1,5 mm

 Kolanko  90°

     KK...

Trójnik

TK...

     Czwórnik

        CZK...

Trójnik redukcyjny 

symetryczny TRS...

Redukcja symetryczna

RKS...

Przykładowe elementy systemu korytek kablowych H110

3IIIXIX IIIXIX

Zalety

- Duże otworowanie w burcie o wymiarach 24×65mm lub 40×140mm, oraz w dnie 

  o wymiarach 34×65mm , pozwala na wyprowadzanie wiązek kabli 

  w dowolnym miejscu koryta bez konieczności stosowania kształtek

- Gęsta perforacja zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak 

  zaprojektowana by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS 

  w dowolnym miejscu

- Przetłoczenie wzdłużne górnych krawędzi koryta zapewnia mocny 

  zatrzask pokryw

Zalety

- Duże otworowanie w burcie o wymiarach 24×65mm lub 40×140mm, oraz w dnie 

  o wymiarach 34×65mm , pozwala na wyprowadzanie wiązek kabli 

  w dowolnym miejscu koryta bez konieczności stosowania kształtek

- Gęsta perforacja zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak 

  zaprojektowana by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS 

  w dowolnym miejscu

- Przetłoczenie wzdłużne górnych krawędzi koryta zapewnia mocny 

  zatrzask pokryw

 nowego systemu:

lub 40×140mm

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS 

Nowości



Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych 

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Informacje o H42 str. 42, H50 str. 74, H60 str. 112 
dział I katalogu BAKS

NowośćZmodernizowane korytka 

kablowe typu KRR, KRL, KRJ

wysokość: 42, 50, 60 mm

szerokość: 50 ÷ 300 mm

długość: 3000 ÷ 6000 mm

grubość blachy: 0,5 ÷ 1,0 mm 

Nowość

Informacje na stronie 222, dział I katalogu BAKS

Nowy zmodernizowany 

profil przegrody PGR N, PGL N, PGJ N

wysokość: 30 ÷ 110 mm

długość: 2000 ÷ 3000 mm

grubość blachy: 0,5 ÷ 1,0 mm 

Łącznik przegrody górny LPG

Nowość
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Łącznik przegrody dolny LPD

Nowość

Szybki montaż !

Zalety zastosowania:

- Dzięki połączeniu dolnej i górnej krawędzi przegrody 

  eliminujemy ryzyko uszkodzenia kabli w czasie ich 

  układania lub przeciągania

Przykład zastosowania przegrody 
PGJ N z łącznikiem górnym LPG
i dolnym LPD

IIIXIX IIIXIX

Zalety zastosowania:

- nowy, zmodernizowany profil przegrody

- pasuje do wszystkich perforacji koryt firmy BAKS

- dzięki odpowiednim zagięciom w przegrodzie 

  eliminujemy możliwość uszkodzenia kabli 

Informacje na stronie 225, dział I katalogu BAKS Produkcja zostanie uruchomiona w II połowie 2011r.

Dodatkowe przetłoczenia w dnie 

kształtek korytek lekkich

Zalety:

- wzmocnienie dna kształtki

- eliminacja ryzyka uszkodzenia kabli w czasie ich 

  układania lub przeciągania



NowośćPrzegroda kolanka

typu PGK

wysokość: 30 ÷ 110 mm

grubość blachy: 1,0 mm 

Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych Nowości w systemie korytek kablowych 

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Przegroda łuku 

wewnętrznego i zewnętrznego 90° 

typu PLW, PLZ, PLPW, PLPZ 

wysokość: 30  mm

grubość blachy: 1,0 mm 

÷ 110

Nowość Nowość

NowośćZmodernizowane 

pokrywy kształtek w korytkach 

szerokość: 50 600 mm

grubość blachy: 0,7 1,5 mm 

 ÷ 

 ÷ 
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Przegroda łuku 

wewnętrznego i zewnętrznego 45° 

typu PLMW, PLMZ, PLMPW, PLMPZ 

wysokość: 30  mm

grubość blachy: 1,0 mm 

÷ 110

IIIXIX IIIXIX

Informacje na stronie 224, dział I katalogu BAKS

Zalety zastosowania:

- możliwość podziału w dowolnym miejscu

- uzupełnienie brakującego asortymentu

Informacje na stronie 223, dział I katalogu BAKS

Zalety zastosowania:

- możliwość podziału w dowolnym miejscu

- uzupełnienie brakującego asortymentu

Zalety zastosowania:

- możliwość podziału w dowolnym miejscu

- uzupełnienie brakującego asortymentu

Informacje na stronach 236-242, dział I katalogu BAKSInformacje na stronie 225, dział I katalogu BAKS

Modernizacja polega na wprowadzeniu dodatkowych 

przetłoczeń w pokrywach pozwalających 

na zastosowanie zapinek. W kształtkach 

perforowanych można stosować zapinki ZPNH..., 

a w kształtkach pełnych zapinki ZPDH...

Dodatkowo przetłoczenia zapewniają ciągłość profilu 

z pokrywą koryta.  

Nowości



Nowości w systemie korytek siatkowychNowości w systemie korytek siatkowychNowości w systemie korytek siatkowychNowości w systemie korytek siatkowych

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

NowośćNowośćKształtki koryt siatkowych

°

Trójnik korytka siatkowego TKS 

Kolanko korytka siatkowego 90° KKS

wysokość: 60, 110 mm

szerokość: 60 ÷ 600 mm

grubość blachy: 1,5 mm 

Zalety:

Dzięki zastosowaniu łącznika zatrzaskowego 

w kształtkach przyspieszono montaż instalowanej 

trasy kablowej.

Uchwyt śrubowy 

wzmacniający kształtek USKS

Nowość

Zalety zastosowania:

- Wzmocnienie połączenia zatrzaskowego w 

  przypadku dużych obciążeń. 

Zejście korytka 

siatkowego ZKS

Nowość

Szybki montaż !

Zalety zastosowania:

- utrzymuje duży promień gięcia przewodów 

- szybki montaż bezśrubowy  
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Zalety zastosowania łącznika:

- dzięki połączeniu górnej krawędzi przegrody 

  eliminujemy ryzyko uszkodzenia kabli w czasie 

  ich układania lub przeciągania.

Przykład zastosowania przegrody 
PGJ N z łącznikiem górnym LPG 

Szybki montaż !

Nowy zmodernizowany 

profil przegrody PGR N, PGL N, PGJ N

Łącznik przegrody górny LPG

NowośćNowość

IIIXIX IIIXIX

Informacje na stronie 22, dział II katalogu BAKSInformacje na stronie 29, dział II katalogu BAKS

Informacje na stronie 12, 13, dział II katalogu BAKS Informacje na stronie 12, 13, dział II katalogu BAKS



NowośćNowe wysięgniki

WPLS i WPTS

Nakładki ochronne 

NOW40×22 i NOW40×40

Nowość

Wysięgniki mogą być montowane bezpośrednio

do ściany lub wspornika sufitowego WPCW.

Zalety zastosowania nakładek:

- zasłaniają  krawędzie wysięgników WPLS, WPTS, 

  chroniąc montażystów przed skaleczeniem. 

- dzięki nowemu pewnemu zatrzaskowi nakładki 

  pozostają zawsze na swoim miejscu

- stanowią estetyczne zakończenie wysięgnika 

Nowości w systemie korytek siatkowychNowości w systemie korytek siatkowychNowości w systemie korytek siatkowychNowości w systemie korytek siatkowych

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Wysięgnik WZSK

Wysięgnik wzmocniony WWSK
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Nowości w systemie korytek siatkowychNowości w systemie korytek siatkowychNowości w systemie korytek siatkowychNowości w systemie korytek siatkowych

Przykład zastosowania uchwytu UPDS.
Etapy montażu:

Uchwyt przegrody UPDS

Zalety zastosowania:

- szybki i łatwy montaż i demontaż

- pasuje do wszystkich rodzajów korytek 

  siatkowych BAKS

- montaż bez konieczności użycia narzędzi 

NowośćNowośćŁącznik przegrody 

dolny

Nowość

Szybki montaż !

Zalety zastosowania:

- Dzięki połączeniu dolnych krawędzi przegrody 

  eliminujemy ryzyko uszkodzenia kabli w czasie 

  ich układania lub  przeciągania.

Przykład zastosowania przegrody 
PGJ N z łącznikiem dolnym

IIIXIX IIIXIX

dogięcie języka blokującego

wsunięcie 
i zatrzaśnięcie 
przegrody

Informacje na stronie 35, dział II katalogu BAKSInformacje na stronie 34, dział II katalogu BAKS

Informacje na stronie 22, dział II katalogu BAKS Informacje na stronie 22, dział II katalogu BAKS

Nowości



Uwaga, f

do koryt i drabin samonośnych

wysokość: H100, H110, H120, H150, H200 mm

szerokość: 200 ÷ 600 mm

grubość blachy: 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

rozstaw podpór: nawet do 12 m.

irma BAKS wprowadza uniwersalny profil burt

Wysokie parametry wytrzymałościowe

Możliwość produkcji koryt do długości 12 mb

Nowy zmodernizowany profil przegrody PGR N, PGL N, PGJ N

Łącznik przegrody górny LPG, łącznik przegrody dolny LPD

Nowości w systemie korytek samonośnych Nowości w systemie korytek samonośnych Nowości w systemie korytek samonośnychNowości w systemie korytek samonośnych

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowość

Zalety nowego systemu:

- Możliwość montażu do burt koryt samonośnych szczebli z drabin samonośnych

- Możliwość bezpośredniego łączenia koryt i drabin samonośnych poprzez zastosowanie tych 

  samych łączników w obu systemach

- Zwiększona wytrzymałość dzięki specjalnemu profilowaniu burty i możliwości produkcyjnej wyżej 

  wymienionych burt z blachy o grubości 3,0 mm  

Informacje na stronie 49, dział III katalogu BAKS

Przykładowe elementy systemu samonośnego.

Łącznik kształtek 

LSSUTH...

Element łuku 

przegubowego ELKST...

Łuk 

przegubowy LLKST...
Łącznik 

uniwersalny LKUT  

kątowy Łącznik 

LDSUC

dostawny

Nowość

Zalety zastosowania łącznika:

- Dzięki połączeniu górnej krawędzi przegrody eliminujemy ryzyko uszkodzenia kabli w czasie 

  ich układania lub przeciągania.

Przykład zastosowania przegrody 
PGJ N z łącznikiem dolnym LPD

 

Uwaga! Nowy zmodernizowany profil przegrody. 

Przegrody PGJ200 i przegrody z blachy 

kwasoodpornej wykonywane są w starszej wersji.

Przy zamawianiu przegród do koryt typu.

KSC, KST należy dobrać następującą przegrodę:

H100, H110 - PGJ80 N; H120 - PGJ100 N

H150 - PGJ120N; H200 - PGJ200

  

Szybki montaż !
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Przykład zastosowania przegrody 
PGJ N z łącznikiem górnym LPG 

IIIXIX IIIXIX

Informacje w dziale III katalogu BAKS



Łącznik kątowy uniwersalny LKUT 

   

Nowości w systemie korytek samonośnych Nowości w systemie korytek samonośnych Nowości w systemie korytek samonośnychNowości w systemie korytek samonośnych

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowość

Łącznik dostawny 

   

LDSUC...

Uwaga! Łącznik należy dobrać do wysokości burt: 

- LDSUC1 pasuje do koryt i drabin  samonośnych H100

- LDSUC2 pasuje do koryt i drabin  samonośnych H110

- LDSUC3 pasuje do koryt i drabin  samonośnych H120, H150, H200

Zalety zastosowania łącznika:

- Stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu 

  korytka bez wiercenia otworów!

Uwaga! 

Łącznik kątowy uniwersalny pasuje 

do koryt samonośnych H120, H150 i H200

Przykład montażu łącznika kątowego uniwersalnego 
LKUT i łącznika dostawnego LDSUC z korytkiem 
systemu samonośnego H120. 

9

LDSUC

LKUT

IIIXIX IIIXIX

Informacje na stronie 46, 47, dział III katalogu BAKS

Informacje na stronie 53-56, dział III katalogu BAKS

NowośćZmodernizowane pokrywy kształtek w korytkach samonośnych 

szerokość: 200 600 mm

grubość blachy: 2,0 mm 

 ÷ 

Modernizacja polega na specjalnym wyprofilowaniu

pokryw kształtek, tak by pasowały do kształtu 

pokryw koryt samonośnych. 

Modyfikacja ta 

 

zapewnia ciągłość profilu z pokrywą 

koryta.  

Nowości



Nowości w systemie korytek zewnętrznym ciężkimNowości w systemie korytek zewnętrznym ciężkimNowości w systemie korytek zewnętrznym ciężkimNowości w systemie korytek zewnętrznym ciężkim

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowa gama kształtek w systemie koryt zewnętrznych ciężkich

wysokość: H50, H100, H200 mm

szerokość: 50÷600 mm

grubość blachy: 1,5÷2,0 mm

Nowość

Przykładowe nowe elementy systemu zewnętrznego ciężkiego

Kolanko redukcyjne lewe 

KRLZP, KRLZC

Kolanko redukcyjne prawe 

KRPZP, KRPZC

 Łuk przegubowy 

LZLP, LZLC

 

 Element łuku 

przegubowego ELZP, ELZC 

 

 Obejście poziome lewe i prawe

OPZLP, OPZLC, OPZZP, OPZZC  

 

 Obejście pionowe 

OPNZP, OPNZC  

 

Trójnik redukcyjny 

TRRZP, TRRZC

Trójnik dostawny 

TKZDP, TKZDC

System zewnętrzny ciężki cynkowany ogniowo metodą zanurzeniową w nowej 

cynkowni BAKS gwarantującej jakość, terminowość i niskie ceny usługi.

Na zmówienie powłoka do 100  m. grubości .cynku

Zaślepka korytka ZKZP

Blacha łacznikowa BL F

Blacha zakończeniowa BZK F

Nowość

Zalety zastosowania:

- Zakończenie trasy kablowej

- Poprawa estetyki trasy kablowej

- Dodatkowe zabezpieczenie kabli na łączeniu 

  korytek i przy zmianie kierunku trasy kablowej

Zalety zastosowania łącznika:

Dzięki połączeniu górnej i dolnej krawędzi przegrody 

eliminujemy ryzyko uszkodzenia kabli w czasie ich 

układania lub przeciągania.

Przykład zastosowania przegrody 
PGJ N z łącznikiem górnym LPG 

NowośćNowy zmodernizowany 

profil przegrody PGR N, PGL N, PGJ N

Łącznik przegrody górny LPG

Łącznik przegrody dolny LPD

Szybki montaż !
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Informacje na stronie 44, dział IV katalogu BAKSInformacje na stronie 42, 43, dział IV katalogu BAKS

Informacje w rozdziale IV katalogu BAKS



Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Łącznik kątowy uniwesalny LKUC...Łącznik kątowy uniwesalny LKUC...

Nowy zmodernizowany profil przegrody PGDJ N

Łącznik przegrody górny LPG

Łącznik przegrody dolny LPD

Nowości w systemie drabinek kablowychNowości w systemie drabinek kablowychNowości w systemie drabinek kablowychNowości w systemie drabinek kablowych

Informacje na stronach 12, 26, 40, 52, 64 i 76  dział V katalogu BAKS

Nowość

Nowość

Zalety zastosowania łącznika:

- Dzięki połączeniu górnej i dolnej krawędzi przegrody eliminujemy ryzyko uszkodzenia kabli w czasie ich 

  układania lubprzeciągania.

Uwaga! Nowy zmodernizowany profil przegrody. 

Przegrody z blachy kwasoodpornej wykonywane 

są w starszej wersji. 

Przy zamawianiu przegród do drabin 

typu DK..., DU... należy dobrać niższą przegrodę:

H45, H50 - PGDJ30/3 N

H60 - PGDJ40/3 N

H80 - PGDJ60/3 N

H100 - PGDJ80/3 N

H120 - PGDJ100/3 N

Łącznik przegrody górny LPG 

IIIXIX IIIXIX11

Uwaga! Łącznik kątowy należy dobrać do wysokości burt: 

- LKUC1, pasuje do drabinek H50, H80, H120

- LKUC2, pasuje do drabinek H60, H100

- LKUC3, pasuje do drabinek H45

Przykład montażu łącznika kątowego uniwesalnego LKUC... 
i łącznika dostawnego LDDK...

Łącznik dostawny LDDK...Łącznik dostawny LDDK...

Uwaga! Łącznik dostawny należy dobrać do wysokości burt: 

- LDDK...1, pasuje do drabinek H50, H80, H120

- LDDK...2, pasuje do drabinek H60, H100

- LDDK...3, pasuje do drabinek H45

Informacje na stronie 84 dział V katalogu BAKS

Łącznik przegrody dolny LPD 

Nowości



Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

12IIIXIX IIIXIX

Informacje na stronach 94-99, dział V katalogu BAKS

NowośćZmodernizowane pokrywy kształtek w drabinkach kablowych 

szerokość: 100 600 mm

grubość blachy: 1,5; 2,0 mm 

 ÷ 

Modernizacja polega na specjalnym wyprofilowaniu

pokryw kształtek, tak by pasowały do kształtu 

pokryw drabinek kablowych. 

Modyfikacja ta 

 

zapewnia ciągłość profilu z pokrywą 

drabiny.  

Uwaga, f

do koryt i drabin samonośnych

wysokość: H100, H110, H120, H150, H200 mm

szerokość: 200 ÷ 600 mm

grubość blachy: 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

rozstaw podpór: nawet do 12 m.

irma BAKS wprowadza uniwersalny profil burt

Wysokie parametry wytrzymałościowe

Możliwość produkcji drabin do długości 12 mb

Nowości w systemie drabinek samonośnych Nowości w systemie drabinek samonośnych Nowości w systemie drabinek samonośnychNowości w systemie drabinek samonośnych

Informacje w dziale V katalogu BAKS

Nowość

Zalety nowego systemu:

- Możliwość montażu do burt koryt samonośnych szczebli z drabin samonośnych

- Możliwość bezpośredniego łączenia koryt i drabin samonośnych poprzez zastosowanie tych 

  samych łączników w obu systemach

- Zwiększona wytrzymałość dzięki specjalnemu profilowaniu burty i możliwości produkcyjnej wyżej 

  wymienionych burt z blachy o grubości 3,0 mm  

Przykładowe elementy systemu samonośnego.

Łącznik kształtek 

LSSUTH...

Element łuku przegubowego 

drabinki ELDST...

Łuk przegubowy 

drabinki LLDST...
Łącznik 

uniwersalny LKUT  

kątowy Łącznik 

LDSUC

dostawny



Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowy zmodernizowany profil przegrody PGR N, PGL N, PGJ N

Łącznik przegrody górny LPG, łącznik przegrody dolny LPD

Produkcja zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2011

Nowość

Zalety zastosowania łącznika:

- Dzięki połączeniu górnej krawędzi przegrody eliminujemy ryzyko uszkodzenia kabli w czasie ich 

  układania lub przeciągania.

Uwaga! Nowy zmodernizowany profil przegrody. 

Przegrody PGJ150, PGJ200 i przegrody z blachy 

kwasoodpornej wykonywane są w starszej 

wersji. Przy zamawianiu przegród do drabin 

typu. DSC, DST należy dobrać niższą przegrodę:

H100, H110 - PGJ80 N; H120 - PGJ100 N

H150 - PGJ120N; H200 - PGJ200

  

Przykład zastosowania przegrody 
PGJ N z łącznikiem dolnym LPD

Przykład zastosowania przegrody 
PGJ N z łącznikiem górnym LPG 

IIIXIX IIIXIX13

Informacje na stronie 52, dział VI katalogu BAKS

Uwaga, f

Każdy szczebel mocowany jest na 4 nity, co gwarantuje pewne połączenie.

irma BAKS wprowadza nowy sposób nitowania drabin samonośnych. 

Podwójne nitowanie

Nowości



Łącznik kątowy uniwersalny LKUT 

   

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowość

Nowości w systemie drabinek samonośnych Nowości w systemie drabinek samonośnych Nowości w systemie drabinek samonośnychNowości w systemie drabinek samonośnych

14IIIXIX IIIXIX

Informacje na stronie 55-58, dział VI katalogu BAKS

Informacje na stronie 48, 49, dział VI katalogu BAKS

LDSUC

LKUT

Łącznik kątowy uniwersalny LKUT 

   

Łącznik dostawny 

   

LDSUC...

Uwaga! Łącznik należy dobrać do wysokości burt: 

- LDSUC1 pasuje do koryt i drabin  samonośnych H100

- LDSUC2 pasuje do koryt i drabin  samonośnych H110

- LDSUC3 pasuje do koryt i drabin  samonośnych H120, H150, H200

Zalety zastosowania łącznika:

- Stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu 

 drabiny bez wiercenia otworów!

Uwaga! 

Łącznik kątowy uniwersalny pasuje 

do drabin samonośnych H120, H150 i H200

Przykład montażu łącznika kątowego uniwersalnego 
LKUT i łącznika dostawnego LDSUC z drabinką 
systemu samonośnego H120. 

NowośćZmodernizowane pokrywy kształtek w drabinach samonośnych 

szerokość: 200 600 mm

grubość blachy: 2,0 mm 

 ÷ 

Modernizacja polega na specjalnym wyprofilowaniu

pokryw kształtek, tak by pasowały do kształtu 

pokryw drabin samonośnych. 

Modyfikacja ta 

 

zapewnia ciągłość profilu z pokrywą 

drabiny.  



Zacisk mocujący ZMV

Grubość blachy 5.0 mm

Mocowanie drabinek do wysięgników.

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowość

Nowość

Nowości w systemie drabinek samonośnych Nowości w systemie drabinek samonośnych Nowości w systemie drabinek samonośnychNowości w systemie drabinek samonośnych

Przykład mocowania drabiny samonośnej H120 do wysięgnika

trapezowego WTRE przy zastosowaniu zacisku mocującego ZMV.

Zejście drabinki kablowej

 

 ZDK

Przykład zastosowania zejścia drabinki kablowej ZDK.

Zalety zastosowania:

- szybki montaż

- utrzymuje duży promień gięcia przewodów 

- montaż bezśrubowy z możliwością przykręcenia śrubą SR M6x16

- pasuje do drabin lekkich typu DU..., DK... i drabin samonośnych 

15IIIXIX IIIXIX

Informacje na stronie 50, dział VI katalogu BAKS

Informacje na stronie 46, dział VI katalogu BAKS

Nowości



Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

16

Nowości w systemie drabinek pionowychNowości w systemie drabinek pionowychNowości w systemie drabinek pionowychNowości w systemie drabinek pionowych

IIIXIX IIIXIX

Drabinki pionowe DMC, DDMC, DDM 

o długości 3, 6 mb.

wysokość: H55 mm

szerokość: 200 ÷ 1000 mm

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania

drabinek o długości od 2 do 12 mb.

Nowość

Informacje na stronach 2-3, dział VII katalogu BAKS

Drabina Drabina DMC Drabina DDM

Łącznik kątowy LKDP

Łącznik przegubowy LGDP

wysokość: 65 mm

grubość blachy: 5,0 mm

Przykład zastosowania

łącznika kątowego

Przykład zastosowania

łącznika przegubowego
wysokość: 65 mm

grubość blachy: 5,0 mm

Informacje na stronach 4, 10 , dział VII katalogu BAKS

UWAGA!

Łączniki LKDP i LGDP są łącznikami uniwersalnymi i pasują do drabin DMC, DM, DDMC, DDM oraz  DSH i DDH



Uwaga, firma BAKS wprowadza

nowy typ ceowników montażowych z przetłoczeniem CTM...

wysokość: H40, H50, H60, H80, H100 mm

szerokość: 40 ÷ 100 mm

grubość blachy: 2,0 ÷ 3,0 mm

Możliwość produkcji ceowników do długości 12 mb

Nowości w systemie ceownikówNowości w systemie ceownikówNowości w systemie ceownikówNowości w systemie ceowników

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Informacje na stronach 28-34, dział VIII katalogu BAKS

Nowość

Zalety nowych ceowników:

- lepsze właściwości wytrzymałościowe dzięki zastosowaniu przetłoczeń bocznych

- nacięcia na krawędziach zapewniają mocną blokadę dla nakętki rombowej

17

Informacje na stronie, 35 dział VIII katalogu BAKS

IIIXIX IIIXIX

Łącznik krzyżowy LK22

Łącznik krzyżowy LK40

Zalety nowych łączników:

- możliwość krzyżowania ceowników bez 

  konieczności stosowania kilku łaczników 

  ceownika LCK...

Podstawa ceownika PVK

Podstawa ceownika PVC

Informacje na stronie, 35 dział VIII katalogu BAKS

Zalety nowych podstaw:

- nowe podstawy ceownika zapewniają lepszą 

  stabilność i wytrzymałość konstrukcji

Nowość Nowość

Nowości



Łącznik wzmocniony 90° LWK90

Łącznik wzmocniony 45° LWK45

Łącznik wzmocniony przegubowy LWP

Nowości w systemie ceownikówNowości w systemie ceownikówNowości w systemie ceownikówNowości w systemie ceowników

Informacje na stronie 36, dział VIII katalogu BAKS

Nowość

Zalety nowych ceowników:

- 

 

nowe łączniki wzmocnione zapewniają lepszą 

  sztywność i wytrzymałość konstrukcji

- możliwość łączenia ceowników w pełnym 

  zakresie kąta

18IIIXIX IIIXIX

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowość

Uchwyt narożny wzmacniający UNW

Zalety nowych ceowników:

- stabilne połączenie dwóch ceowników pod 

  kątem 90° 

Informacje na stronie 37, dział VIII katalogu BAKS

Śruba młotkowa SMH

Nowości w systemie mocowania i podwieszania tras kablowychNowości w systemie mocowania i podwieszania tras kablowychNowości w systemie mocowania i podwieszania tras kablowychNowości w systemie mocowania i podwieszania tras kablowych

NowośćNowość

Przykład montażu śrubki młotkowej SMH 
z ceownikiem CMC40H40

1 2 3

Śruby SGK M8×16 E

z łbem grzybkowym + nakrętka 

kołnierzowa ząbkowana (komplet) 

materiał w gatunku 8.8

Śruby SGK M8×16

Śruby SGK M8×16 F

Informacje na stronie 21, dział IX katalogu BAKSInformacje na stronie 18, dział IX katalogu BAKS



Podstawy do wysięgników trapezowych PWTK, PWTP

Podstawy do wysięgników ciężkich PWCK, PWCP 

 

Nowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowych

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowość

Nowość

Zalety zastosowania wysięgnika WMCT i WWCT:

- Możliwość montażu do ściany za pomocą jednej 

  śruby rozporowej

- Perforacja wysięgnika pasująca do wszystkich 

  typów korytek i drabinek kablowych firmy BAKS

 

Wysięgnik ciężki ze 

wzmocnieniem trapezowym WTRE

długość: 200 ÷ 1500 mm

W związku z zapotrzebowaniem rynku wprowadziliśmy 

bardzo wytrzymały wspornik ze wzmocnieniem trapezowym. 

Można go montować bezpośrednio do muru lub konstrukcji 

opartej na wspornikach sufitowych WPCT i WPCD firmy BAKS

lub w komplecie ze wzmocnioną podstawą do konstrukcji 

opartych na dwuteownikach.

Wysięgnik WMCT

długość: 100 ÷ 1000 mm

Mocny Mocny

Nowość

Podstawy umożliwiają montaż wysięgników trapezowych do słupów stalowych 

(np.  dwuteowników) i betonowych. Wprowadzone zostały dwa typy podstaw: 

prosta by umożliwić bardziej pewne podparcie tras kablowych na odcinkach 

wzdłużnych i kątowa umożliwiająca montaż w narożu hali.

Przykład konstrukcji z 
zastosowaniem podstawy kątowej.

Przykład konstrukcji z 
zastosowaniem podstawy prostej.

Nowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowych
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Wysięgnik WWCT

długość: 200 ÷ 1000 mm

Informacje na stronie 10, 11, dział X katalogu BAKS Informacje na stronie 12, dział X katalogu BAKS

Informacje na stronie 13, dział X katalogu BAKS

Nowości



Nowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowych

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Specjalnie do lekkich konstrukcji stworzyliśmy nowe 

wsporniki fajkowe, które dzięki specjalnemu profilowi 

charakteryzują się dobrą wytrzymałością mechaniczną. 

Podobnie jak  ich ciężkie odpowiedniki można 

mocować je do sufitu lub ściany ,a także tworzyć kilku 

poziomowe zestawy zawiesi. 

Wsporniki fajkowe typu 

WFML i WFMC do lekkich konstrukcji

długość: 50 ÷ 400 mm

Nowość

Nowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowych

20IIIXIX IIIXIX

Informacje w dziale XI katalogu BAKS

Informacje na stronie 2, 22, dział X katalogu BAKS

°

Zalety modernizacji podstawy sufitowej PSE N i wspornika sufitowego WPCE N:

Perforacja zapewnia większy zakres regulacji. 

Otwory rozstawione co 180° stopni zapewniają lepszy dostęp do śrub na podstawie. 

Płaski profil podstawy zapewnia większą powierzchnię styku podstawy z podłożem do którego będzie mocowana.

Przyspiesza montaż przez wiercenie dwóch otworów i obniża koszty przez stosowanie tylko dwóch śrub montażowych. 

 

Zalety modernizacji podstawy sufitowej PSE N i wspornika sufitowego WPCE N:

Perforacja zapewnia większy zakres regulacji. 

Otwory rozstawione co 180° stopni zapewniają lepszy dostęp do śrub na podstawie. 

Płaski profil podstawy zapewnia większą powierzchnię styku podstawy z podłożem do którego będzie mocowana.

Przyspiesza montaż przez wiercenie dwóch otworów i obniża koszty przez stosowanie tylko dwóch śrub montażowych. 

 

Zmodernizowane podstawy sufitowe:

 

Nowość
Przykłady zastosowania podstawy 

PSE N i wspornika WPCE N

Zmodernizowane wsporniki sufitowe:

 

PSD N PSDD N PSE N PSZ NPSMPSC N

WPCW N WPCT N WPCE N WPCM N WPCD N

Blacha rozporowa

podstawy 

BRP40



Zalety:

Łatwy montaż do konstrukcji stalowej dzięki 

zintegrowanej z wysięgnikiem śrubie dociskowej

Szybki montaż lekkich tras kablowych 

do konstrukcji stalowej

 

Nowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowychNowości w systemie zawiesi ściennych i sufitowych

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowość

Informacje na stronie 43, dział XI katalogu BAKS

Nowość

21IIIXIX IIIXIX

UC22
UC40
UC60

Uchwyt ceownika

Uchwyty do podwieszania ceowników do konstrukcji stalowych

UCM1
UCM2
UCM3
UCM4

Uchwyt ceownika

montażowego

Uchwyt ceownika

wzmocnionego

UCW1
UCW2

Zalety :

Łatwe i mocne podwieszenie ceowników do konstrukcji stalowych.

 

 

Zalety :

Łatwe i mocne podwieszenie ceowników do konstrukcji stalowych.

Konstrukcja uchwytów pozwala na podwieszanie ceowników niezależnie 

od ich wysokości

 

 

WZDWysięgnik

Informacje na stronie 50, dział XI katalogu BAKS

Nowości



Nowości w systemie zawiesi sufitowych typu HNowości w systemie zawiesi sufitowych typu HNowości w systemie zawiesi sufitowych typu HNowości w systemie zawiesi sufitowych typu H

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Informacje na stronie 2, dział XIII katalogu BAKS

NowośćZmodernizowana 

perforacja dwuteownika DPH

Nowość

Informacje na stronie 3, dział XIII katalogu BAKS

Zmodernizowana 

podstawa sufitowa PSDH N

Nowość

Informacje na stronie 5, dział XIII katalogu BAKS Informacje na stronie 5, dział XIII katalogu BAKS

Zmodernizowany 

wspornik sufitowy WPDH N

 

Przykład mocowania wysięgników 
do dwuteownika hutniczego

Przykład konstrukcji
ze wspornikiem sufitowym

NowośćZmodernizowana 

podstawa sufitowa PUDH N

 

Przykład konstrukcji
z podstawą sufitową

Przykład konstrukcji
z podstawą sufitową

IIIXIX IIIXIX22



Uwaga, firma BAKS wprowadza

system konstrukcji do montażu fotoogniw

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Nowość

Przykładowe elementy systemu kostrukcji do montażu fotoogniw.

Łącznik przegubowy 

ceownika LP1C40

Łącznik przegubowy 

ceownika LP2C40

Boczny uchwyt 

ogniwa BUF

Ceownik montażowy 

CMM 40H40

Łącznik śruby 

do ziemi LSDZ Śruba do ziemi SDZ

23IIIXIX IIIXIX

SSystem konstrukcji do montażu fotoogniwSystem konstrukcji do montażu fotoogniwSystem konstrukcji do montażu fotoogniw

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

NowośćNowość Profil montażowy PMCOKorytko KCOJ...H60E

Ponadnormatywna

grubość blachy 1mm.

Ponadnormatywny materiał 

- blacha kwasoodporna.

Ponadnormatywmy rozstaw podpór 1,5 m

Drabinka DUOP...H60 N

Ponadnormatywnie rozstaw 

szczebli w drabinach DUOP N 

wynosi max. 300 mm.

Ponadnormatywny rozstaw podpór 1,5m

Maksymalne obciążenie 20kg/m

Informacje w dziale XVII katalogu BAKS

Informacje na stronie 46, 70, dział XVIII katalogu BAKSInformacje na stronie 51, 56, dział XVIII katalogu BAKS

Nowości



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

Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011Nowości 2011

Informacje na stronie 47, 72, dział XVIII 
katalogu BAKS

NowośćNowość

Informacje na stronie 48, dział XVIII katalogu BAKS

Konstrukcje ognioodporne

z elementami lakierowanymi 

metodą proszkową 

Konstrukcje oparte na 

podstawie sufitowej uchylnej PSUNO

Ponadnormatywny rozstaw podpór 1,5m

24IIIXIX IIIXIX

TRSO M10
PGM10

ZSO KDSO400H60/3

DGOP400H60/3

KCOP400H60/3CWOP40H40

PSROM10×80
PSUNO

WPPOV

PG M10

KDSO400H60/3

CWOP40H40

DGOP400H60/3

KCOP400H60/3

WMCO400

UPWO

Ponadnormatywny rozstaw podpór 1,5m

600

Przykład konstrukcji ponadnormatywnej do ułożenia przewodów 
wzdłuż pręta z wykorzystaniem obejmy KSA...

 KSA...

 PG M8
lub PG M10

 KM6×15

 SRO M6×30

 UDF..

6
0
0

 KSA M8
lub KSA M10

Rozwiązanie może być wykorzystane przy doprowadzeniu
zasilania do instalacji oświetlenia awaryjnego lub zasilania
instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania,  podwieszonych 
na prętach gwintowanych.

Informacje na stronie 46, 77, dział XVIII katalogu BAKS


