
Para tanques até 25 m de comprimento.

O clubliner 
e clubliner 
plus.



Limpeza. Serviço. Alta qualidade.

Enquanto os
seus filtros só
estão meio 
cheios, os
restantes 
já estão 
saturados.
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Máxima higiene da
piscina graças à
tecnologia de filtro de
cartucho Mariner 3S.
A série Mariner 3S clubliner garante o cuidado, 
limpeza e higiene dos fundos no uso profissional 
diário e caracteriza-se por uma longa vida útil.



O limpa-fundos clubliner limpa, graças a um efetivo programa 
patenteado via por via. É adequado para tanques até 25 m de 
comprimento, e foi concebido para um uso diário intenso e uma 
longa vida útil.

El clubliner y clubliner plus.

Não deixa mais
do que pura 
limpeza. 
Totalmente 
automático 
e potente!



Mais cuidado.
Graças a uma hidráulica inteligente 
e um conceção compacta, a 
sujidade é aspirada em todos os 
cantos e bordas, e transportada 
para a prática caixa de filtro 
facilmente amovível. E graças à 
otimização do fluxo, não se cria 
sujidade que se possa escapar 
ao robô. É assim que se faz uma 
limpeza efetiva e profunda!

Mais conforto.
Graças ao robusto carro de 
transporte com tambor enrolador 
integrado, o proliner é fácil de 
manobrar em terra, e pode ser 
guardado quando não estiver a 
ser usado.
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Mais rendimento.
Fiável, eficiente e compacto: os robôs 3S clubliner combinam as inovações 
técnicas e o conhecimento de décadas de trabalho de desenvolvimento 
com materiais de alta qualidade, mão-de-obra perfeita e um sistema de 
filtro único. Longa vida útil e rentabilidade garantida.

O valor acrescentado 
é mais valor.



Automático e sensores
•  Limpeza da superfície via a 

via mediante os programas 
patenteados N e H

•  Monitorização da pista por 
sensor 

•  Limpeza de parede a parede ou 
só um segmento específico

•  Evita obstáculos de forma fiável
•  Comutação frente aos fossos
•  Limpeza instantânea ou 

retardada selecionável
•  Desconexão final automática

Caixa de filtros 
•  Fácil extração e fácil reinserção
•  Muito espaço para a recolha de 

sujidade e limpeza fácil
•  Aplicação higiénica: evita-se 

o contacto das mãos com a 
sujidade

Filtro 
•  2 cartuchos de filtro de lâminas 

aliviam a carga do sistema de 
filtro graças à superfície total 
grande

•  Filtrar a sujidade grossa e fina
•  Material filtrante fácil de limpar 

e muito higiénico, verificado por 
estudos do Instituto de Química 
e Bioanálises da Universidade de 
Ciências Aplicadas do Noroeste 
da Suíça

•  Sustentabilidade graças à longa 
vida útil

•  Adequado para uso diário

Rolos de linguetas (opcional)
•  Para melhorar o efeito de 

limpeza em rebaixos

Modo manual 
•  Resposta imediata aos 

comandos: para uma navegação 
precisa

•  3 velocidades de condução para 
uma limpeza lenta e rápida

Materiais 
•  Motores de acionamento 

robustos e potentes, 
provenientes da tecnologia 
espacial e de aviação de 
tecnologia sem escovas

•  Potente bomba de produção 
própria

•  Alta qualidade dos polímeros 
para uma longa duração

Eficácia da limpeza 
•  Hidráulica sofisticada otimizada: 

forte depressão, rasto de 
limpeza perfeito, sem sujidade, 
rodando à volta do dispositivo

•  Absorver e filtrar a sujidade 
grossa, como pedras e as 
partículas mais finas e invisíveis

•  A água passa através da 
bomba depois da filtragem, 
protegendo-a contra danos

A segurança 
•  Os dispositivos são testados 

para o cumprimento dos 
padrões da UE por empresas 
independentes

•  Tecnologia e execução de 
vanguarda

•  Segurança pessoal, tensão 
extrabaixa <30 V DC

Carro
•  Carro de alumínio para um 

manuseamento fácil e cómodo
•  Fácil recolha da mangueira 

flutuante e do cabo de rede

Os seus benefícios de relance:

2 anos de 
garantia
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A limpeza e a
indubitável boa
qualidade dão os 
seus frutos. 
Sempre!
Sabemos que não temos os produtos mais baratos. 
Mas também sabemos que são os melhores do 
mercado, e que o seu investimento dará os seus 
frutos. Prometemo-lo.



Características standard clubliner e clubliner plus Funções adicionais clubliner plus

Dados técnicos:

Comutação com contacto com a parede

Comutação sem contacto com a parede

Comutação em inclinação

Ajuste inicial

Desconexão final

Tempo máximo de limpeza

Sistema de limpeza X

Comutação para beach pools

Comutação antes de inclinação

Circum-navegação de obstáculos

Limpeza por segmentos

Sistema de limpeza H

Sistema de limpeza N
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Carro de transporte com cabo 21 kg
Aparelho básico 16 kg
Peso total líquido 37 kg
Dimensões do aparelho com o carro (A x C x L) 58 x 65 x 105 cm

Dimensões robô (A x C x L) 43 x 44 x 29 cm

Tensão de serviço 24 V CC (=)
Intensidade de corrente 14 A
Potência de entrada 0,35 kW
Tipo de proteção IP68
Classe de proteção III
Largura aparelho 430 mm
Largura limpeza máx. 530 mm

Caudal 500 l/min
6 cartuchos filtrantes, finura 50/100/130 μm
Cabo flutuante, comprimento 25/30 m
Velocidade de deslocação 12-15 m/min

Tensão de alimentação 100-120/200-240 V AC (~)
Frequência 50/60 Hz
Absorção de corrente 4-3 A
Potência nominal 0,4 kW
Cabo de alimentação da rede, comprimento 10/20 m

Funcionamento manual sem cabo, radiocontrolo

Funcionamento de emergência teclado no quadro de controlo

Radiofrequência 868/433 MHz

Profundidade mínima de água 20 cm
Temperatura da água 10-40 °C
Profundidade máxima 10 m (8-10 m sob condições)

Peso/Dimensões

Conexão elétrica

Dados do aparelho

Comando Ambiente



Robô limpa-fundos 
clubliner

Controlo remoto por rádio

Carro de transporte 
com controlo remoto

Desdobramento do fornecimento:

•  Robô de limpeza com caixa de 
filtro integrada e jogo de filtros

•  Carro
•  Controlo remoto com 

funções tais como horas de 
funcionamento e contador 
de ciclos, seleção de menu, 
configuração de parâmetros

•  Radiocontrolo remoto sem ecrã
•  Colocação em funcionamento e 

instruções para operários in situ

Só clubliner plus:
+  Basic Sensor para limpeza 
 via a via

Caixa de filtro 
com jogo de filtros
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Nenhuma promessa vazia.

Via livre para 
o nosso melhor
serviço ao 
cliente.
Trabalhamos diariamente para 
mantermos o nosso alto nível, 
para a sua satisfação. Isto inclui 
que lhe prestamos atenção, a si 
e ao seu dispositivo, depois da 
venda.

Apoiamo-lo e convencemo-lo com 
muitos serviços, que incluem: 
•  Demonstrações gratuitas  

na sua piscina
• Manutenção 
• Sobressalentes
• Linha de ajuda
• Empréstimos
• Reparações
• Formação

Garantia de 10 anos de peças
Temos um grande armazém de 
sobressalentes e garantimos a 
entrega de sobressalentes até 
pelo menos dez anos depois da 
compra de um novo dispositivo.

Reparações e empréstimos
Em caso de incidente, esforçamo-
nos por efetuar reparações 
o mais rápido possível. Em 
caso de dificuldades, pode-se 
proporcionar equipamento.

Serviço de manutenção
Para o uso fiável do nosso equi-
pamento de limpeza, recomenda-
mos a manutenção periódica. Isto 
prolonga a vida útil do seu dispo-
sitivo, inclusivamente com duras 
condições de trabalho na água.

Helpline

Espanha: 
+ 34 93 699 4250



Swiss Quality.

mariner-3s.es

Espanha:
Mariner 3S España, S.L.
Avda. Font i Sagué  
11C local 9 Bis
08227 Terrassa  
(Barcelona)
+34 93 699 42 50
info@mariner-3s.es


