Tee sitä,
mitä rakastat.
GARDENA SILENO pitää
hyvää huolta nurmikostasi.

Miksi SILENO on paras valinta?
•
•
•
•
•
•

Hiljaisin robottiruohonleikkuri
Luotettava jo yli 20 vuoden kokemuksella
Leikkaa jopa 25 % kaltevissa rinteissä
Säätää leikkuutiheyttä ruohon kasvun mukaan
Toimii joka säällä – myös sateella
Erittäin helppo asentaa ja käyttää

SILENO minimo
LEIKKUUALUE:
minimo 250: 250 m²
minimo 500: 500 m²

App
connected

*Bluetooth®-mallit

– pienille pihoille

PISTELEIKKUU
Leikkaa spiraalimaisesti kohteet,
joissa ruoho on pidempää.

BLUETOOTH®-YHTEYS

HILJAINEN

GARDENA Bluetooth® -sovellus
ohjaa leikkurin käyttöönotossa.
Helppo asetusten määrittely. Käyttö
jopa 10 m:n etäisyydeltä.

Vain 58 db(A).

HELPPO PUHDISTAA
PUUTARHALETKUN
AVULLA

PAKKASSENSORI
Jättää leikkaamisen väliin lämpötilan laskiessa lähelle nollaa.

MUKAUTUU MAASTON
MUOTOIHIN
Kääntyvä takapyörä tekee
leikkurista erityisen ketterän.

Kätevä
Bluetooth®-yhteys*

SENSOR CONTROL

KÄYTÄVÄLEIKKUU

Säätää leikkuutiheyttä ruohon
kasvun mukaan.

Leikkaa jopa vain 60 cm
kapeissa käytävissä.

PATENTOITU HAKUKAAPELI
Hakukaapelin ansiosta leikkuri hakeutuu luotettavasti kaikille nurmialueille, kapeiden käytävien läpi ja lyhintä reittiä takaisin latausasemaan.
Työskentely on tehokasta ja tasaista.
Mukana 150 m rajakaapelia, 150 sinkilää, 4 liitintä ja 5 jatkoliitintä.

LATAUSASEMAN
JOUSTAVA SIJOITUS
Voidaan sijoittaa kapeille alueille
ja leikkuualueen ulkopuolelle.

Tee sitä,
mitä rakastat.
GARDENA SILENO pitää
hyvää huolta nurmikostasi.

SILENO city
LEIKKUUALUE:
city 250: 250 m²
city 500: 500 m²

Miksi SILENO on paras valinta?
•
•
•
•
•
•

Hiljaisin robottiruohonleikkuri
Luotettava jo yli 20 vuoden kokemuksella
Leikkaa jopa 35 % kaltevissa rinteissä
Säätää leikkuutiheyttä ruohon kasvun mukaan
Toimii joka säällä – myös sateella
Erittäin helppo asentaa ja käyttää

App
connected

*smart-mallit

– pienille pihoille
PISTELEIKKUU
Leikkaa spiraalimaisesti kohteet,
joissa ruoho on pidempää.

TÄYDELLINEN
KÄYTTÄJÄN OPASTUS

HILJAINEN
Vain 58 db(A).

Kun näppäilet puutarhan koon ja
toiveesi leikkuuajoista, leikkuri
laskee automaattisesti suositellun
leikkuuaikataulun.

HELPPO PUHDISTAA
PUUTARHALETKUN
AVULLA

PAKKASSENSORI
Jättää leikkaamisen väliin lämpötilan laskiessa lähelle nollaa.

MUKAUTUU MAASTON
MUOTOIHIN
Kääntyvä takapyörä tekee
leikkurista erityisen ketterän.

Ainutlaatuinen
smart App -yhteys*

SENSOR CONTROL

KÄYTÄVÄLEIKKUU

Säätää leikkuutiheyttä ruohon
kasvun mukaan.

Leikkaa jopa vain 60 cm
kapeissa käytävissä.

PATENTOITU HAKUKAAPELI
Hakukaapelin ansiosta leikkuri hakeutuu luotettavasti kaikille nurmialueille, kapeiden käytävien läpi ja lyhintä reittiä takaisin latausasemaan.
Työskentely on tehokasta ja tasaista.
Mukana 150 m rajakaapelia, 200 sinkilää, 4 liitintä ja 5 jatkoliitintä.

LATAUSASEMAN
JOUSTAVA SIJOITUS
Voidaan sijoittaa kapeille alueille
ja leikkuualueen ulkopuolelle.

Tee sitä,
mitä rakastat.
GARDENA SILENO pitää
hyvää huolta nurmikostasi.

SILENO life

Ainutlaatuinen
smart App -yhteys*

Miksi SILENO on paras valinta?
•
•
•
•
•
•

Hiljaisin robottiruohonleikkuri
Luotettava jo yli 20 vuoden kokemuksella
Leikkaa jopa 35 % kaltevissa rinteissä
Säätää leikkuutiheyttä ruohon kasvun mukaan
Toimii joka säällä – myös sateella
Erittäin helppo asentaa ja käyttää

App
connected

*smart-mallit

– keskikokoisille pihoille
PISTELEIKKUU

LEIKKUUALUE:

Leikkaa spiraalimaisesti kohteet,
joissa ruoho on pidempää.

life 750: 750 m²
life 1000: 1000 m²
life 1250: 1250 m²

TÄYDELLINEN
KÄYTTÄJÄN OPASTUS
Kun näppäilet puutarhan koon ja
toiveesi leikkuuajoista, leikkuri
laskee automaattisesti suositellun
leikkuuaikataulun.

HILJAINEN
Vain 58 db(A).

HELPPO PUHDISTAA
PUUTARHALETKUN
AVULLA

PAKKASSENSORI
Jättää leikkaamisen väliin lämpötilan laskiessa lähelle nollaa.

MUKAUTUU MAASTON
MUOTOIHIN
Kaksi kääntyvää takapyörää
tekevät leikkurista erityisen ket- SENSOR CONTROL
terän ja vakaan myös epätasai- Säätää leikkuutiheyttä ruohon
sessa maastossa.
kasvun mukaan.

KÄYTÄVÄLEIKKUU

LATAUSASEMAN
JOUSTAVA SIJOITUS

Leikkaa jopa vain 60 cm
kapeissa käytävissä.

Voidaan sijoittaa kapeille alueille
ja leikkuualueen ulkopuolelle.

PATENTOITU HAKUKAAPELI
Hakukaapelin ansiosta leikkuri hakeutuu luotettavasti kaikille nurmialueille, kapeiden käytävien läpi ja lyhintä reittiä takaisin latausasemaan.
Työskentely on tehokasta ja tasaista.
Mukana
200 m rajakaapelia, 300 sinkilää, 4 liitintä ja 5 jatkoliitintä.

Tee sitä,
mitä rakastat.
GARDENA SILENO pitää
hyvää huolta nurmikostasi.

SILENO+

Ainutlaatuinen
smart App -yhteys*

Miksi SILENO on paras valinta?
•
•
•
•
•
•

Hiljaisin robottiruohonleikkuri
Luotettava jo yli 20 vuoden kokemuksella
Leikkaa jopa 35 % kaltevissa rinteissä
Säätää leikkuutiheyttä ruohon kasvun mukaan
Toimii joka säällä – myös sateella
Erittäin helppo asentaa ja käyttää

App
connected

*smart-mallit

– suurille pihoille
PISTELEIKKUU

LEIKKUUALUE:
SILENO+ 1600: 1600 m²
SILENO+ 2000: 2000 m²

Leikkaa spiraalimaisesti kohteet,
joissa ruoho on pidempää.

HILJAINEN
Vain 60 db(A).

EASY PASSAGE
Selviytyy automaattisesti
kapeista käytävistä.

LATAUSASEMAN
JOUSTAVA SIJOITUS

RINNEKALTEVUUS
Enintään 35 %

SENSOR CONTROL
Säätää leikkuutiheyttä ruohon
kasvun mukaan.

PATENTOITU HAKUKAAPELI
Hakukaapelin ansiosta leikkuri hakeutuu luotettavasti kaikille nurmialueille, kapeiden käytävien läpi ja lyhintä reittiä takaisin latausasemaan.
Työskentely on tehokasta ja tasaista.
Mukana
250 m rajakaapelia, 400 sinkilää, 4 liitintä, 5 jatkoliitintä ja 9 varaterää.

Voidaan sijoittaa kapeille alueille
ja leikkuualueen ulkopuolelle.

