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Osprzęt mocujący kabli 
i przewodów
Firma  BACHMANN rzuca wyzwanie nieporęcznym 
kablom w miejscu pracy. System mocowania kabli 
i przewodów CABLE-SNAKE® optymalizuje trasy kablowe 
w miejscu pracy wiodące przez biurko, puszkę 
podłogową, przepust kablowy w ścianie i rozmaite 
urządzenia.

Firma  BACHMANN jest w stanie zaoferować najlepszy 
system prowadnic kablowych dla każdych wymogów. 
Bez względu na to, czy przewody biegną wzdłuż podłogi 
czy też trasowane są od podłogi do biurka, systemy 
pozostają kompatybilne. Oferujemy dobrze przemyślaną, 
zintegrowaną koncepcję osprzętu mocującego kabli 
i przewodów.

Różne systemy dostępne są w wykończeniu czarnym 
i srebrnym, istnieje możliwość zamówienia innych 
kolorów.

ZALETY
•     System prowadnice kablowych bez ryzyka 

uszkodzenia i zgniecenia
• Łączniki meblowe, podłogowe i sufitowe
•     Osłony tkaninowe do wiązkowania i zabezpie-

czania przewodów i kabli

Zasilanie | Osprzęt mocujący kabli i przewodów | Elastyczne prowadnice kablowe

LanLight® 

(zob. str. 136) 

Cable-Snake®

Easy Outlet®/ 
Easy Cover®
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Zasilanie | Osprzęt mocujący kabli i przewodów | Elastyczne prowadnice kablowe

System elastycznych prowadnic kablowych
·   Po ogniwach prowadnic kablowych można chodzić bez ryzyka uszkodzenia, a ogniwa dopasowują się 
do siebie.

· Listwa zasilająca jest uziemiona niezależnie od instalacji
· 2-stronne łączenia umożliwiają przenoszenie obciążeń, w tym momentów obrotowych i sił poprzecznych
·   Specjalna geometria umożliwia rozciągnięcie poszczególnych kabli poprzez boki ogniw bez ryzyka 
zgniecenia

# €

Cable-Snake® Classic | Pozioma i pionowa prowadnica kablowa | 3-komorowy system oddzielający przewody 
niskoprądowe, przesyłu danych i zasilania | 46 ogniw, Sz x W: ok. 53 x 23 mm | Długość po rozdzieleniu: ok. 100 cm, 
po zsunięciu: ok. 72 cm

930.030 czarny  24.43  

930.031 Srebrny  24.84  

Cable-Snake® Cube | Pozioma i pionowa prowadnica kablowa | 2-komorowy system oddzielający przewody do 
przesyłu danych i zasilania | 34 ogniw, Sz x W: ok. 55 x 25 mm | Długość po rozdzieleniu: ok. 100 cm, po zsunięciu: 
ok. 69 cm

930.058 czarny  29.67  

930.059 Srebrny  32.16  

Cable-Snake® Pro | Pozioma i pionowa prowadnica kablowa | Zwiększona wytrzymałość na rozdeptanie, nawet 
w miejscach skrzyżowań | 5 ogniw łańcucha jest w stanie wytrzymać krótkotrwałe obciążenia do 120 kg | 2-komorowy 
system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania | Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem 
Cable-Snake® Classic | 34 ogniw, Sz x W: ok. 90 x 24 mm Długość po rozdzieleniu: ok. 100 cm, po zsunięciu: ok. 70 cm

930.032 czarny  31.53  

930.033 Srebrny  34.06  

Zestaw Cable-Snake® Premium | Pionowa prowadnica kablowa | Stylowy zestaw premium: 16 ogniw, Sz x W: ok. 
70 x 35 mm | 1 x podkładka metalowa w odpowiednim kolorze | 1 x łącznik do stołu w odpowiednim kolorze | Ogniwa 
łańcucha można zsunąć i utworzyć samozamykający, eliptyczny prowadnik kablowy. | 2-komorowy system oddziela-
jący przewody do przesyłu danych i zasilania | Długość wraz z podkładką metalową i łącznikiem do stołu ok. 78 cm | 
Długość bez akcesoriów ok. 75 cm | Długość po zsunięciu: ok. 59 cm w zestawie

930.049 czarny  40.83  

930.050 Srebrny  42.10  

Zestaw Cable-Snake® Quadro | Pionowa prowadnica kablowa | Funkcjonalny zestaw z elementem mocnej konstruk-
cji: 23 kwadratowych ogniw, Sz x W: ok. 45 x 45 mm | 1 x podkładka metalowa w odpowiednim kolorze | 1 x łącznik do 
stołu w odpowiednim kolorze. System Quadro jest bardzo stabilny, dlatego nadaje się do stosowania przy instalacjach 
prowadzonych po suficie w pomieszczeniach o wysokości do ok. 5 m. | 2-komorowy system oddzielający przewody 
do przesyłu danych i zasilania | Długość wraz z podkładką metalową i łącznikiem do stołu ok. 76 cm

930.016 czarny  35.31  

930.017 Srebrny  35.31  
Cable-Snake® Quadro | Dodatki do zestawów Quadro o numerach artykułu 930.016 i 930.017 | Do zastosowań 
pionowych/ poziomych (regulowana wysokość) lub wysokości blatów min. 75 cm oraz sufitów podwieszanych | 
32 ogniw, długość ok. 100 cm

930.018 czarny  28.36  

930.019 Srebrny  28.36  
Zestaw Cable-Snake® FLEX II | Pionowa prowadnica kablowa | 38 ogniw, Sz x W: ok. 55 x 22 mm | 1 x podkładka 
metalowa w odpowiednim kolorze | 1 x łącznik do stołu w odpowiednim kolorze | 2-komorowy system oddzielający 
przewody do przesyłu danych i zasilania i do sufitów podwieszanych | Długość wraz z podkładką metalową i łączni-
kiem do stołu ok. 75 cm

930.022 czarny  34.06  

930.023 Srebrny  34.06  

Cable-Snake® FLEX II | Dodatki do zestawów o numerach artykułów 930.022 i 930.023 | Do zastosowań pionowych/ 
poziomych | 54 ogniw, długość ok. 100 cm

930.020 czarny  25.63  

930.021 Srebrny  25.63  

Podłącz, skróć, wydłuż –  
całkowicie dostosowany do Twoich potrzeb.

930.031

930.059

930.033

930.050

930.017

930.019

930.023

930.021
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Łączniki meblowe

# €

Listwa Easy-Bridge® do wykładzin | Podłogowa listwa aluminiowa, można po niej chodzić, długość 100 cm | 
Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem Cable-Snake Pro®

930.027 Srebrny  45.51  

Listwa Easy-Bridge® do podłóg gładkich | Podłogowa listwa aluminiowa, można po niej chodzić, długość 100 cm | 
Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem Cable-Snake Pro®

930.028 Srebrny  45.51  

Pręt montażowy Easy-Steel®

930.024* Długość 750 mm, średnica 5 mm  9.06  

Easy-Desk-3G® | Złączka do pręta montażowego Easy-Steel®  | Adapter do połączeń poziomych

930.025* Srebrny  5.63  

Easy-Connect® | Złącze uniwersalne

930.026* Srebrny  5.63  

Easy-Desk-2B® | Adapter do połączeń pionowych na meblach | Możliwość stosowania wraz z produktami Easy-Stop® 

oraz Easy-Steel® W zestawie 2 śruby 4 x 12 mm

930.029 czarny  5.63  

930.090 Srebrny  5.63  

Easy-Stop-2B2K® | 3-częściowe odciążenie przewodu do systemów Cable-Snake® Classic, Cube i Pro | Możliwość 
stosowania wraz z produktami Easy-Desk-2B® oraz Easy-Steel® | Śruby zaciskowe w zestawie | Do maks. 16 przewodów

930.091 czarny  9.06  

930.092 Srebrny  9.06  

E-Cube-K-540® kolumna do zasilania i przesyłu danych

930.166
Do gniazd wewnętrznych (np. artykuł nr 333.0122) | Materiał: anodowane aluminium/ tworzywo 
sztuczne | Wymiary: Wysokość ok. 54 cm/ pokrywa ok. 22,3 x 22,3 cm/ podstawa ok. 24 x 24 cm | 
Średnica otworu 80 mm włączając pokrywę teleskopową Easy Outlet®

 170.85  

Elementy do montażu w podłogach

# €

Gniazdo podłogowe Easy-Outlet® | Element montowany na poziomie podłogi | Szczelne mocowanie | Nadaje się 
utrzymywanych w suchym stanie podłóg podwójnych i podniesionych

930.098* czarny  34.11  

930.099* Srebrny  34.11  

Pokrywa teleskopowa Easy-Cover® do gniazda podłogowego | Pokrywa teleskopowa przeznaczona do gniazda 
podłogowego Easy-Outlet® 

930.100* czarny  22.73  

930.137* Srebrny  22.73  

Zasilanie | Osprzęt mocujący kabli i przewodów | Elastyczne prowadnice kablowe

* Brak rodzaju składowania
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930.097

Elementy do montażu w podłogach

# €

Easy-Cover-I® | Do stosowania z gniazdem podłogowym Easy-Outlet®  | Element łączący do systemów 1 x Cube, Pro, 
Classic lub Flex | Materiał: PP do stosowania w gniazdach podłogowych

930.138* Srebrny  22.73  

Easy-Cover-II® | Do stosowania z gniazdem podłogowym Easy-Outlet®  | Element łączący do systemów 2 x Cube, 
Pro, Classic lub Flex | Materiał: PP do stosowania w gniazdach podłogowych

930.139* Srebrny  22.73  

Easy-Cover-Quadro® | Do stosowania z gniazdem podłogowym Easy-Outlet®  | Element łączący do 1 x Cable-Snake® 

Quadro | Materiał: PP do stosowania w gniazdach podłogowych

930.164* czarny  22.73  

Easy-Cover-Premium® | Do stosowania z gniazdem podłogowym Easy-Outlet®  | Element łączący do 1 x Cable-
Snake® Premium | Materiał: PP do stosowania w gniazdach podłogowych

930.165* czarny  22.73  

Rozgałęźnik Easy-Switch® | Do systemów Cable-Snake® Classic, Cube i Pro | Rozgałęźnik 3-kierunkowy | Obejmuje 
4 ogniwa łączące systemu Cable-Snake® Cube

930.034* czarny  26.57  

930.035* Srebrny  26.57  
Rozgałęźnik Easy-Switch® włączając połączenie pionowe z systemem Cable-Snake® Premium | Do systemów 
Cable-Snake® Classic, Cube i Pro | Rozgałęźnik 4-kierunkowy ze śrubą mocującą i podkładką | Obejmuje 4 ogniwa 
łączące systemu Cable-Snake® Cube

930.057* czarny  53.53  

Easy-Cap® | Zaślepka dla niepotrzebnych połączeń w systemie Easy-Switch

930.044* czarny  5.05  

930.045* Srebrny  5.05  

Easy-Clip-S® | Adapter gniazda podłogowego do wszystkich powszechnie występujących gniazd podłogowych | Do 
systemu Cable-Snake® Classic

930.036* Czarny | Dł x Sz: ok. 86 x 47 mm  8.91  

Easy-Clip-L® | Adapter gniazda podłogowego do wszystkich powszechnie występujących gniazd podłogowych | Do 
systemów Cable-Snake® Pro i Cube

930.054* Czarny | Dł x Sz: ok. 91,5 x 51 mm  8.81  

Łączniki sufi towe

# €

Easy-Cover-I® | System połączeń z niskim przenoszeniem obciążeń, do stosowania na sufi tach podwieszanych | 
Element łączący do systemów 1 x Cube, Pro, Classic lub Flex | Materiał: POM do stosowania na sufi tach podwieszanych

930.094* biały  22.73  

Easy-Cover-Quadro® | System połączeń z niskim przenoszeniem obciążeń, do stosowania na sufitach podwieszanych | 
Element łączący do systemu 1 x Cable-Snake® Quadro | Materiał: POM do stosowania na sufitach podwieszanych

930.096* biały  22.73  

Easy-Cover-Premium® | System połączeń z niskim przenoszeniem obciążeń, do stosowania na sufitach podwieszanych | 
Element łączący do systemu 1 x Cable-Snake® Premium | Materiał: POM do stosowania na sufitach podwieszanych

930.097* biały  22.73  

Zasilanie | Osprzęt mocujący kabli i przewodów | Elastyczne prowadnice kablowe

* Brak rodzaju składowania
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Zasilanie | Osprzęt mocujący kabli i przewodów | Elastyczne prowadnice kablowe

Oplot samozamykający
· Prosta instalacja przy niskim koszcie i nakładzie pracy
· Większa elastyczność niż w przypadku rozwiązań spiralnych lub zwijanych
· 25-procentowa zakładka zapewniająca solidne utrzymanie przewodów
· Odporny na chemikalia i rozpuszczalniki
· Bezhalogenowy
· Odporny na nacinanie i ścieranie
· Zachowuje kształt w zakresie temperatury roboczej od -75°C do +125°C

# €
Średnica 2,54 cm = 1 cal | Czarny

930.900 1,0 m  18.81  

930.901 2,0 m  36.06  

930.902 3,0 m  56.42  

Średnica 5,08 cm = 2 cale | Czarny

930.903 1,0 m  45.46  

930.904 2,0 m  90.36  

930.905 3,0 m  136.34  

Oplot rzepowy
· Mocny rzep umożliwiający częste otwieranie i zamykanie
· Rozciągliwy, może pokrywać wtyczki i połączenia
· Bezhalogenowy
· Odporny na chemikalia i rozpuszczalniki
· Punkt topnienia ~230°C

# €
Średnica 3,18 cm = 1 ¼ cala | Czarny

930.906* 1,0 m  44.03  

930.907* 2,0 m  87.38  

930.908* 3,0 m  130.33  

Średnica 5,08 cm = 2 cale | Czarny

930.909* 1,0 m  49.50  

930.910* 2,0 m  97.43  

930.911* 3,0 m  148.61  

Oploty i osłony tkaninowedo wiązkowania i ochrony przewodów i kabli, w biurze jak 
i w domu. 

Elastyczne, plecione osłony zapewniają odporność na ogień i ścieranie dzięki monofi lowym 
włóknom, przez co świetnie nadają się do zastosowań przemysłowych.

Oplot samozamykający

Oplot 
rzepowy

* Produkt niemagazynowany
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TUNEL PODŁOGOWY – listwa/ korytko instalacyjne
· Sz x W 146 x 19 mm
· Profi l z anodowanego aluminium, żebrowana powierzchnia antypoślizgowa
· System 3-komorowy oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania
· Do instalowania (za pomocą taśmy dwustronnej lub śrub) na podłodze (zob. akcesoria montażowe)

# €
Element prosty 

930.060 1,0 m  74.54  

930.061 2,0 m  126.70  

Element kątowy

930.062 45°  63.10  

930.063 90°  119.77  

Element łączący | Do łączenia elementów prostych | Do przykręcenia za pomocą dołączonych śrub imbusowych

930.064 Zawiera: 2 części  26.72  

Akcesoria montażowe | Do przykręcania końców listew instalacyjnych

930.065 Zawiera: 4 części  40.09  

930.062

930.064

930.065

Element prosty

Element kątowy

930.060

Zasilanie | Osprzęt mocujący kabli i przewodów | Sztywne prowadnice kablowe


