
Ukládací bedny a kUfry na nářadí
Metal storage bins, cases and tool boxes



Ukládací bedny Metal storage bins
Společnost Mars dodává kovové ukládací bedny v širokém sortimentu. 
Jsou určeny pro využití skladových prostorů při montáži a mezioperač-
ních manipulacích. Jako všestranný pomocník v dílenských provozech 
slouží především k přehledné organizaci materiálu a nářadí. Ukládací 
bedny Mars jsou vyráběny z ocelového plechu síly 0,7 mm, 0,8 mm 
a 1 mm. Standardní povrchová úprava zaručující dlouhou životnost 
produktu je provedena práškovými plasty.

typy ukládacích beden:
– rovné ukládací bedny se dvěma držadly
– zkosené ukládací bedny s držadlem a rozpěrnou trubkou

Všechny typy ukládacích beden jsou opatřeny stohovacím systémem, 
který umožňuje ukládání ve více vrstvách. Navíc svými rozměry navazují 
na paletizační rozměrové řady ostatních nosných prostředků. Ukládací 
bedny Mars jsou dodávány dle požadavků zákazníků v různých rozmě-
rech, s objemem až 85,5 l a nosností až do 100 kg.

MaRS supplies a wide variety of metal storage bins to be used as 
storage space „and / or interim storage“ during assembly and for 
handling between operations. the bins are a versatile and efficient 
aid in organizing material and tools in workshop operations. Our 
storage bins are manufactured from 0.7 mm, 0.8 mm and 1 mm steel 
sheet metal. the standard powdered plastic coating or hot galvanized 
surface guarantees a long product life.

storage bin types:
– flat storage bins with two handles
– sloped front storage bins with handle and shaft

all MaRS storage bins feature a stacking system allowing storage in 
multiple layers. In addition, bin dimensions are compatible with the 
pallet dimensions of other carriers. the storage bins are supplied in 
a wide range of dimensions (volume up to 85,5 l) and load capacity 
(up to 100 kg).
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kUfRy na nářadí tOOl boxes
Nepostradatelným a praktickým doplňkem dílen jsou multifunkční 
kufry na nářadí Mars. Jejich vnitřní systém zaručuje přehled a pořádek 
v úložném prostoru. kufříky Mars jsou celokovové, osazené zámky a 
petlicí. Povrchová úprava je provedena práškovými plasty dle stupnice 
Ral a zaručuje vysokou odolnou vůči vlivům prostředí. Standardně 
jsou vyráběny kufry v červené barvě (Ral 3002). Na základě domluvy 
lze lakovat i v jiných odstínech stupnice Ral. Zásuvky a držadla jsou 
z odolného plastu.
Všechny typy kufříků jsou kombinovatelné s montážní skříňkou Mars 
6090.

Multifunctional MaRS tool boxes are an indispensible and practical 
addition to any workshop. the interior dividers help to keep tools or-
ganized in orderly fashion.  they are made entirely of metal and fitted 
with a lock and latches. the powdered plastic coating in Ral colours is 
highly resistant to corrosion. the standard tool box colour is red (Ral 
3002). Other Ral colours are available upon request. compartments 
and handles are made of resistant plastic. 
all types of tool boxes are compatible with the MaRS assembly case, 
type 6090.
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Nádoby na přepravu jídla
food transport container

Mřížky a kování
Grids and fittings

Schránky na úschovu klíčů
key storage box

Pracovní stoly, skříně a panely
Work benches, cabinets  

and panels

Skládací kozy
Galvanised trestles

Ukládací bedny  / Metal storage bins Číslo / Number
hmotnost

Weight
[kg]

Rozměry
Size

[mm]

Nosnost
loading capacity 

[kg]

Objem
Volume

[l]

Ukládací bedna zkosená / Metal storage bins 1200, 1220, 1207 8,4 400 × 600 × 400 100 82

Ukládací bedna zkosená / Metal storage bins 1201, 1221, 1208 5,7 400 × 600 × 300 63 61,5

Ukládací bedna zkosená / Metal storage bins 1202, 1222, 1209 4,5 400 × 600 × 200 63 41

Ukládací bedna zkosená / Metal storage bins 1203, 1223, 1210 2,9 300 × 400 × 300 40 30

Ukládací bedna zkosená / Metal storage bins 1204, 1224, 1211 2,3 300 × 400 × 200 40 20

Ukládací bedna zkosená / Metal storage bins 1205, 1225, 1212 1,5 200 × 300 × 200 20 9,5

Ukládací bedna zkosená / Metal storage bins 1234, 1226, 1229 3,8 316 × 500 × 200 40 27

Ukládací bedna zkosená děrovaná / Perforated metal storage bins 1235, 1233, 1231 3,5 316 × 500 × 200 40 27

Ukládací bedna rovná / Storage cases 1001, 1031, 1045 9,6 400 × 600 × 400 100 85,5

Ukládací bedna rovná / Storage cases 1002, 1032, 1046 6,4 400 × 600 × 300 63 63

Ukládací bedna rovná / Storage cases 1003, 1033, 1047 4,8 400 × 600 × 200 63 40,5

Ukládací bedna rovná / Storage cases 1004, 1034, 1048 3,5 300 × 400 × 300 40 30

Ukládací bedna rovná / Storage cases 1005, 1035, 1049 2,6 300 × 400 × 200 40 20

Ukládací bedna rovná / Storage cases 1007, 1037, 1050 2,3 200 × 400 × 200 40 13

Ukládací bedna rovná / Storage cases 1008, 1038, 1051 1,8 200 × 300 × 200 20 9,5

Ukládací bedna rovná 70 mm / Storage cases 70 mm 1012, 1039, 1015 1,6 275 × 368 × 70 10 4,5

Ukládací bedna rovná 125 mm / Storage cases 125 mm 1013, 1040, 1018 2,6 275 × 368 × 125 15 9,5

Ukládací bedna rovná děrovaná 70 mm / Perforated storage cases 70 mm 1026, 1042, 1020 1,3 275 × 368 × 70 10 4,5

Ukládací bedna rovná děrovaná 125 mm / Perforated storage cases 125 mm 1027, 1041, 1019 2,2 275 × 368 × 125 15 9,5

Náhradní díly / Spare parts

držadlo velké / Grand handles 1214 0,2060 147 × 65

držadlo malé / Small handles 1215 0,1060 122 × 55

Příchytka držadla malá / Small champ 1216 0,0970 145 × 60

Příchytka držadla velká / Grand champ 1217 0,1425 175 × 70

kufry na nářadí  / tool boxes Číslo / Number
hmotnost

Weight
[kg]

Rozměry
Size

[mm]

kufr na nářadí / tool box 6080 6,70 450 × 275 × 225

kufr na nářadí / tool box 6081 8,20 450 × 275 × 295

kufr na nářadí / tool box 6082 3,50 450 × 270 × 150

kufr na nářadí / tool box 6083 8,00 450 × 275 × 295

kufr na nářadí / tool box 6084 4,80 450 × 270 × 295

kufr na nářadí / tool box 6085 4,30 450 × 270 × 225

kufr na nářadí / tool box 6086 6,40 450 × 275 × 225

kufr na nářadí / tool box 6087 3,90 450 × 270 × 185

Montážní skříňka / assembly case 6090 7,40 576 × 458 × 283




