
CLUBLINER ÉS CLUBLINER PLUS

Tökéletes tisztítás az ön medencéjéhez



Nem megelepő, hogy a 2008-as olimpia alatt is a Mariner 3S takarító robot-
jait használták: Ha bárhol megbízhatóságra és hatékonyságra van szükség 
medence tisztaság terén, ott a Mariner 3S gépei már 1970 óta bizonyítottak. 
A legújabb technológiák használatának köszönhetően a Mariner 3S a világ 
vezetője professzionális medencetisztítás terén. 

A mariner 3S clubliner egyesíti a technológiai újításokat és a tapasztalat által 
jól bevált módszereket egy kompakt formában. Csúcsminőségű anyagok, 
tökéletes mechanika és egy egyedi szűrő rendszer nem csak a hosszú  
működési időt garantálja, de verhetetlenné is teszi a Mariner 3S-t ár-érték 
arányban. 25 méternél nem hosszabb medencékhez kifejlesztve, minden típusú 
felszínnel megbirkózik páratlan alapossággal, már 20 cm-es vízmélységtől. 
Ráadásul a Mariner 3S a medencéje falait is képes tisztítani!

Tisztaság és higiénia, hosszú-élettartam és megbízhatóság, ezek mind fontos 
szempontok a létesítmények vezetőinek és a döntéshozóknak. A Mariner 3S 
takarító robotjainak napi, professzionális használatával, ezek mind könnyedén 
teljesíthetők és ezzel egyidőben a személyzet válláról is sok terhet levesz.

Bepillantás a különbségekbe:

•  Szenzor: A clubliner plus rendelkezik az alap szenzorral, 
amivel képes az N, H és X út mintákra.

•  A clubliner-ben nincs meg ez a szenzor, így csak az X  
útmintára képes.

AZ IDEÁLIS ROBOT AZ ÖN  
MEDENCÉJÉHEZ
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KIALAKÍTÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

Szűrőteljesítmény
2 lamellás szűrő garantálja 
a nagy szűrési felületet. A 
tágas szűrődoboz köny-
nyedén eltávolítható a robot 
tetejéből, és kényelmesen 
átszállítható a tisztító helyi- 
ségbe, bármi féle szivárgás 
nélkül. Belsejéből a szűrők 
kivétele egyszerű, tisztításuk 
hamar elvégezhető. 

Automatika 
A clubliner ellátható 
egy alap szenzorral, 
ami képessé teszi a 

teljesen automatikus, 
sávonkénti tisztításra. 
A gép felismer minden 

útjába kerülő akadályt és 
probléma nélkül kikerü-

li őket, az úszókábel 
megtekeredése nélkül. 

A clubliner egy 10 x 
25 méteres medencét 
például 100 perc alatt 

tisztít meg. 

Tisztítási teljesítmény
A hidralulikával, kialakítással és a felszívott víz felületi 
feszültségével a robot több mint 5 kg-os negatív 
nyomásra képes, ami biztosítja a medencék alapos 
tisztítását, akár 20 cm-es vízmélységtől. Kompakt 
kialakításának köszönhetően a gép a sarkokhoz és a 
medence széléhez is könnyedén hozzáfér, ahonnan a 
szennyeződéseket a szűrőtartályba juttatja.

Hidraulika 
Kifinomult hidraulika garantálja a hatékony 

tisztítást a robot egész szélességében. A 
koszos víz előszőr a szűrődobozba kerül, 

és csak ezután jut el a pumpákhoz, ezáltal 
védve azokat eltömődéstől és sérüléstől. A 

gép alján lévő optimalizált keringési rend- 
szernek köszönhetően nem kavarja fel a 

vizet menet közben, így ezáltal sem hagy 
hátra maga után törmeléket. 



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Súly / Méretek
Szállítókocsi kábellel 21 kg
Robot 17 kg
Teljes nettó súly 38 kg
Szállítókocsi méretei (Sz x H x M) 58 x 65 x 105 cm
A robot méretei (Sz x H x M) 43 x 44 x 29 cm

Eszközadatok
Működési feszültség  26 V DC (=)
Áramerősség 14 A
Bemeneti teljesítmény 0.35 kW
Védelem típusa IP68
Védelem osztálya III
Min. vízmélység 20 cm
Maximális merülési mélység  5 m / 0.5 bar
Eszköz szélessége 430 mm
Tisztítási szélessége max. 530 mm
Pumpa teljesítmény 500 l / perc
2 lamellás szűrő, finomságuk 50 / 100 / 130 1301319ajfsijsdigdg μm
Úszókábel hossza 25 / 30 m
Utazási sebesség 12-15 m / perc

Vezérlés
Kézi vezérlés Távirányító 
Vészhelyzeti vezérlés Szállítókocsi vezérlőpanelén
Automata vezérlés, clubliner X útminta 
Automat vezérlés clubliner plus X, N, H útminta

Elektromos csatlakozás
Hálózati feszültség 100-120/200-240 V AC (~)
Frekvencia 50 / 60 Hz
Áramerősség 4 / 8 A
Névleges teljesítmény 0.4 kW
Hálózati kábel hossza 10 / 20 m

www.mariner-3s.com
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Választható képességek clubliner plus

 Megfordulás medencepartnál

 Szakasztisztítás

  Megfordulás lejtőnél 

 Akadály kikerülés

 H és N útminta
 

Alap funkciók clubliner és clubliner plus

 Megfordulás fal érintésekor

 Megfordulás fal érintése nélkül

 Megfordulás lejtőnél

 X útminta

  Kezdés idő 
beállítása

  Kikapcsolás 
időzítő

  Maximális 
tisztítási idő
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Global Clean Service Bt.
Nagytétényi út 106 • Budapest 1222, Magyarország 
Tel. +36 1 226 3277 • globalservice@t-online.hu

Mariner 3S AG
Brunnmattstrasse 7 • 5236 Remigen, Schweiz
Tel. +41 56 297 88 00 • info@mariner-3s.com


