
ZGODOVINA ČISTILCEV BAZENA
PROIZVAJALCA MARINER 3S
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Od leta 1972 Mariner 3S razvija čistilce bazena za profesionalno uporabo. S široko paleto proizvodov 
in več kot 10.000 prodanimi stroji širom po svetu je Mariener 3S pionir in vodilni proizvajalec teh naprav. 
3S stroji delujejo varno, sistematično in temeljito. Zgodovinski napredek je podan v nadaljevanju.

1975 RAZVOJ IN PRIČETEK PROIZVODNJE MODELA „SUBMATIC“ 
V letih recesije 1975/1976 lastni inženirji uspejo ravziti prvi čistilec bazenskih tal z imenom „Submatic“.

1978 ZAŠČITENA BLAGOVNA ZNAMKA 3S (SOMMER, SCHENK, SUISSE)

1979 MARINER 3S STANDARD
Standard je logično nadgrajen model Submatic: majhen in priročen model kot osnova za bodočo
linijo čistilcev.

1982 MARINER 3S APS 2000
Avtomatsko čiščenje po vzporednih linijah z uporabo zemeljskih magnetnih polj.

1990 MARINER 3S NOVA
Prvi avtomatskih profesionalni čistilec bazena za manjše notranje javne bazene predstavljen v Düssel-
dorfu na sejmu Interbad požanje veliko zanimanje tako kupcev kot poslovnih dobaviteljev. Zaradi nizko 
 napetostnega napajanja sproži veliko zanimanje konkurence.

1997 MARINER 3S NAVIGATOR
Ta noviteta je opremljena s pametnim navigacijskim sistemom z elektronskim kompasom, kar prvič
omogoča skoraj povsem avtomatsko čiščenje olimpijskih bazenov ali vodnih parkov, torej bazenov
vseh poljubnih oblik.

1998 MARINER 3S COMPACT 400 IN PROGRESS
Nova generacija čistilcev bazena Mariner 3s Compact in Mariner 3S Progress je predstavljena profesionalne-
mu občinstvu na sejmu Interbad v Düsseldorfu. Po treh letih raziskovanj in razvoja sta tako prišla na tržišče 
dva nova tipa strojev, oba opremljena z najsodobnejšo tehnologijo ter usklajena z varnostnimi standardi za 
nizko napetostno delovanje (24VDC). S tem je Mariner 3S ponovno presegel vso konkurenco.

2002 MARINER 3S COMPACT 600
Razširitev ponudbe predstavlja Compact 600 kot zmogljivejši brat Compacta 400.

2005 MARINER 3S COMPACT YELLOW
Serijska proizvodnja cenovno ugodnega Compact Yellow stroja z višinsko nastavljivimi ščetkami predstavlja 
nov pomemben korak v razvoju. Vsem modelom Compact s pomočjo Politehnične Univerze optimiramo
dinamični pretok medija, s čimer postane sesalna moč še večja. 

2006 MARINER 3S TOPLINER & NAVIGATOR II
Predstavitev obeh novih vrhunskih modelov zaokroža proizvodno linijo 3S ponudbe: Yellow, Compact,
Topliner, Navigator II.

2010 MARINER 3S CLUBLINER & CLUBLINER PLUS
Clubliner združuje Marinerjeve tehnološke dosežke in know-how v najbolj kompaktni obliki s 
prodorom na nova tržišča za Mariner 3S: Hoteli in Wellness bazeni.

2014 ROBOT ZA ČIŠČENJE BAZENA Z ENOTO Z VISOKIM PRITISKOM
Čistilec bazena z visokim pritiskom učinkovito posesa umazanijo z dna bazena, ki jo
akumulira v fi lterski škatli, s čimer doseže njeno popolno odstranitev.

2016 MARINER 3S PROLINER & PROLINER PLUS
Preverjen model Clubliner/Clubliner Plus je zdaj  adaptiran v 
zmogljivejšo napravo za delovanje v večjih bazenih.
Ima večjo kapaciteto fi ltrov, večjo širino in sesalno moč.
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