
clubliner i 
clubliner plus.

Do basenów o długości do 25 m.



Podczas gdy 
inni już wymie-
niają filtry, 
nasze są wypeł-
nione dopiero 
w połowie.

Czystość. Serwis. Najlepsza jakość.
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Najlepsza higiena 
basenów pływackich 
dzięki technice 
kartuszy filtrowych 
Mariner 3S.
Seria Mariner 3S clubliner troszczy się w 
codziennym, profesjonalnym  stosowaniu o 
dokładność, czystość i higienę podłoża oraz 
odznacza się długą żywotnością.



Nie zostawia 
za sobą nic 
oprócz czystości. 
W pełni 
automatyczny 
i wydajny! 

clubliner i clubliner plus.

Robot basenowy clubliner czyści efektywnie dzięki opatentowanemu 
programowi jazdy tor po torze. Nadaje się do basenów do powierzchni 
300 m2 i jest zaprojektowany do wymagającego, codziennego 
użytkowania i ma długą żywotność.
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Wartość dodana jest 
więcej warta.

Więcej komfortu.
Dzięki wytrzymałemu wózkowi 
transportowemu ze zintegowanym 
bębnem na przewód pływający 
proliner jest także łatwy w 
manewrowaniu poza basenem 

– można go łatwo 
porządnie ustawić, gdy 
się go nie używa.

Większa 
dokładność.
Dzięki przemyślnej hydraulice i 
kompaktowej budowie brud jest 
zasysany ze wszystkich narożników 
i krawędzi oraz transportowany 
do praktycznego, wygodnie 
wyciąganego pojemnika na filtry.  
A dzięki optymalizacji strumienia nie 
dochodzi do wzbijania zabrudzeń, 
które robot mógłby pominąć. Tak 
czyści się efektywnie i dokładnie!

Większa wydajność.
Niezawodne, efektywne, kompaktowe: roboty 3S clubliner łączą w sobie 
innowacje techniczne i know how prowadzonych przez dekady prac 
rozwojowych z materiałami wysokiej jakości, perfekcyjnym wykończeniem 
i jedynym w swoim rodzaju systemem filtracyjnym. Gwarantujemy długą 
żywotność i efektywność kosztową.



Podsumowanie Waszych korzyści:

Automatyka i czujniki
•  czyszczenie całej powierzchni  

w systemie tor za torem  
dzięki opatentowanym wzorom 
jazdy N i H

•  nadzorowanie toru jazdy 
sensorem

•  czyszczenie basenu od ściany 
do ściany lub tylko wybranego 
obszaru 

•  niezawodne omijanie przeszkód
•  przełączanie przed 

zagłębieniami i skosami
•  wybór natychmiastowego lub 

opóźnionego rozpoczęcia pracy 
•  automatyczne wyłączenie po 

zakończeniu pracy

Pojemnik na filtry
•  łatwe wyjmowanie i ponowne 

wkładanie pojemnika do 
urządzenia

•  dużo miejsca na zbierane zanie-
czyszczenia i łatwe czyszczenie

•  higieniczne stosowanie: brud 
jest przenoszony bezpośrednio 
do miejsca utylizacji bez 
kontaktu z rękami

Filtry lamelowe
•  2 lamelowe kartusze filtracyjne  

o największej dostępnej na  
rynku całkowitej powierzchni 
filtracji odciąża stacjonarny 
system filtrów

•  filtrują grube i drobne 
zabrudzenia

•  materiał filtracyjny łatwy do 
czyszczenia i bardzo higieniczny, 
potwierdzony badaniami 
Instytutu Chemii i Bioanalityki 
Uniwersytetu Nauk Stosowanych 
Północno-Zachodniej Szwajcarii

•  trwały i przyjazny środowisku 
dzięki długiej żywotności oraz 
odpowiedni do codziennego 
użytku

Walce lamelowe (opcjonalnie)
•  do lepszego czyszczenia 

zagłębień

Czyszczenie ręczne
•  precyzyjna nawigacja dzięki 

natychmiastowej reakcji na 
polecenia

•  3 prędkości jazdy do wolnego i 
szybkiego czyszczenia

Materiały 
•  solidne i mocne silniki 

napędowe, bezszczotkowe, 
wykorzystywane w technologii 
kosmicznej i lotniczej

•  wydajna pompa własnej 
produkcji

•  wysokiej jakości tworzywa 
sztuczne zapewniające  
długą żywotność

Efektywność czyszczenia  
•  zaawansowana hydraulika, 

czego efektem jest silne 
podciśnienie, doskonały tor 
czyszczenia, brak wzbijania 
zabrudzeń wokół urządzenia

•  absorbowanie i filtrowanie gru-
bych zanieczyszczeń takich jak 
kamienie oraz zanieczyszczeń 
najdrobniejszych, takich jak m.in. 
niewidoczne cząstki

•  po filtrowaniu woda przepływa 
przez pompę, chroniąc ją przed  
uszkodzeniem

Bezpieczeństwo 
•  urządzenia są sprawdzane  

przez niezależne instytucje 
zewnętrzne pod kątem 
zgodności z normami UE

•  technologia i wykonanie zgodne 
ze współczesnym stanem wiedzy 
technicznej (state of the art)

•  bezpieczne dla ludzi niskie 
napięcie robocze: poniżej 30 V DC

Wózek transportowy
•  wózek aluminiowy do łatwej i 

wygodnej obsługi
•  czyste przechowywanie 

przewodu pływającego i 
zasilającego

2 lata 
gwarancji
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Czystość i 
niezaprzeczalnie 
dobra jakość zawsze 
się opłacają!
Wiemy, że nasze produkty nie należą do najtańszych. 
Ale wiemy też, że są najlepsze na rynku, a Wasza 
inwestycja w nie na pewno się opłaci. Ręczymy za to.



Standardowe funkcje clubliner i clubliner plus Funkcje dodatkowe clubliner plus

Przełączenie po kontakcie ze ścianą

Przełączenie bez kontaktu ze ścianą

Przełączenie na pochyłościach

Ustawienie czasu uruchomienia

Wyłączenie po zakończeniu pracy

Maksymalny czas czyszczenia

Wzór trasy X

Przełączenie dla basenów z plażą

Przełączenie przed pochyłościami

Omijanie przeszkód

Czyszczenie wybranych  
obszarów basenu

Wzór trasy H

Wzór trasy N

Automatyka i dane techniczne:
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Masa/wymiary

Zasilanie elektryczne

Wózek transportowy z przewodem 21 kg

Urządzenie podstawowe 16 kg

Masa calkowita netto 37 kg

Wymiary robota na wózku (dł. x szer. x wys.) 65 x 58 x 105 cm

Wymiary robota (dł. x szer. x wys.) 44 x 43 x 29 cm

Napięcie robocze 24 V DC (=)

Natężenie prądu 14 A

Pobór mocy 0,35 kW

Stopień ochrony IP68

Klasa ochronności III

Szerokość urządzenia 430 mm

Szerokość czyszczenia do 530 mm

Wydajność pompy 500 l/min

2 filtry lamelowe dokładność filtrowania 50/100/130 μm

Długość przewodu pływającego 25/30 m

Prędkość jazdy 12-15 m/min

Napięcie zasilania 100-120/200-240 V AC (~)

Częstotliwość 50/60 Hz

Pobór prądu 4-3 A

Moc znamionowa 0,4 kW

Kabel sieciowy 10/20 m

Obsługa ręczna bezprzewodowa, sterowanie pilotem

Tryb awaryjny przyciski na pulpicie obsługi

Częstotliwość radiowa 868/433 MHz

Minimalna głębokość wody 20 cm

Temperatura wody 10-40 °C

Maksymalna głębokość  
zanurzenia 

10 m (8-10 m pod pewnymi, 
ograniczającymi warunkami)

Parametry urządzenia

Sterowanie
Parametry otoczenia



Robot czyszczący 
clubliner

Pojemnik na  
filtry z kompletem 

filtrów  

Pilot sterowania, 
bezprzewodowy

Wózek transportowy 
z sterowaniem 
urządzenia

•  Robot czyszczący ze 
zintegrowanym pojemnikiem na 
filtry i kompletem filtrów 

•  Wózek transportowy  
•  Sterowanie urządzeniem z 

funkcjami takimi jak licznik 
motogodzin i licznik cykli, 

wybór przez menu, ustawienia 
parametrów

•  Pilot sterowania bez 
wyświetlacza

•  Uruchomienie i instruktaż dla 
personelu obsługującego na 
miejscu 

Tylko clubliner plus:
+  Basic Sensor do czyszczenia  

tor za torem

Zakres dostawy:
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Nie składamy pustych obietnic.

Droga wolna dla 
naszego znako-
mitego serwisu 
u klienta.
Ku Waszemu zadowoleniu 
pracujemy codziennie nad tym, 
aby utrzymać nasz wysoki 
poziom. Do tego należy także 
troska o Was i Wasze urządze-
nie po dokonanym zakupie.

Wspieramy i przekonujemy Was 
wieloma usługami, w tym: 
•  bezpłatną demonstracją 

urządzenia w Waszym basenie
•  konserwacją
•  wysyłką części zamiennych
•  infolinią
•  urządzeniami na wynajem
•  naprawami
•  szkoleniami

10 lat gwarancji na wysyłkę 
części zamiennych
Mamy duży magazyn części 
zamiennych i gwarantujemy 

dostawę części zamiennych 
przynajmniej dziesięć lat po 
zakupie nowego urządzenia.

Naprawy i urządzenia  
na wynajem 
W razie sytuacji nadzwyczajnej 
staramy się możliwie szybko 
wykonywać naprawy. W 
ekstremalnych przypadkach 
możemy udostępnić urządzenia 
na wynajem.

Serwis konserwacyjny
Aby móc niezawodnie stosować 
nasze urządzenia czyszczące, 
zalecamy dokonywanie 
okresowych konserwacji. 
Konserwacja wydłuża żywotność 
Waszego urządzenia – na przekór 
trudnym warunkom pracy w 
wodzie. 

Infolinia

Polska: 
+48 797 745 463



Swiss Quality.

mariner-3s.com

Mariner 3S Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
+48 797 745 463
biuro@mariner-3s.com


