GARDENA
robotfűnyírók
www.gardena.com/hu

Egyedi GARDENA
smart App
kapcsolat

Természetesen
ez is GARDENA
A GARDENA SILENO robotfűnyírók fejlesztését 20 év
tapasztalat segíti, ez biztosítja a lehető legegyszerűbb
és legkönnyebb gyepápolást. Megbízható és teljesen
automatikus. A smart modellek egy érintéssel is egyszerűen
és biztonságosan kezelhetőek a GARDENA smart
applikáción keresztül.

Fűnyírás a fűnyírás
mestereivel

Egyedi GARDENA
smart App
kapcsolat

PSSSSSSZT.

A legcsendesebb.

Zajszintben a legjobb.
Észre se veszed, hogy ott van.
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TERMÉSZETESEN EZ IS GARDENA

AZTAAAA.
Jó navigátor.

Nyírja a keskeny területeket,
és a szűk sarkokat,
hogy semmi ne maradjon ki.

HUHHH.

Minden időjárásban.
Jöjjön eső vagy napfény, emelkedő
vagy lejtő! Ahol a többiek küzdenek,
ott a SILENO elvégzi a munkát.

TERMÉSZETESEN EZ IS GARDENA
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CORRIDOR CUT
A Corridor Cut funkciónak köszönhetően a
SILENO city és life modelleknek nem okoz
problémát 60 cm szélességtől a bonyolult
vagy keskeny átjárók nyírása. A speciális
nyírási mintázatnak köszönhetően a gyep
egyenletes lesz.

OKOSAK
A folt- és spirálvágás funkció
ideális a túlnőtt gyepfoltokon,
például trambulinok
vagy a kerti bútorok alatt.
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VEZETŐK
A cégünk által kifejlesztett vezetőszálaknak
köszönhetően a gépek megbízhatóan
közlekednek minden gyepterületen, még
keskeny átjárókon is, a töltőállomáshoz
pedig a legrövidebb úton jutnak vissza.
A töltőállomás a nyírási területen kívül is
elhelyezhető.

ALKALMAZKODÓAK
Minden modell rendelkezik SensorControl
funkcióval: Az intelligens vágási rendszer
automatikusan a fű növekedési üteméhez
igazítja a nyírást.

TERMÉSZETESEN EZ IS GARDENA
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EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐEK
A telepítés egyszerű, mint az 1X1, gyorsan
elvégezhető, de mi a helyzet, ha egyszerűen
nincs rá időd? A telepítési szolgáltatásunkkal
kapcsolatos minden információt megtalálsz
a 16. oldalon vagy online:

Telepítési videók

Keresd őket a GARDENA Magyarország
Youtube csatornáján:
www.youtube.com/user/GardenaHungary

PONTOSAK
A bevált technológia pontos eredményeket szül:
A GARDENA határoló vezetékének köszönhetően
a robotfűnyírók pontosan tudják, hol dolgozzanak
– az utolsó centiméterig.
A határoló vezetéket és a vezetőszálat nem kell a
földbe ásni, mert földfelszíni telepítésnél pár hét
múlva benövi a fű és láthatatlanná válik.

A SENSORCUT RENDSZER
GONDOSKODIK A TÖKÉLETES
MUNKÁRÓL.
Tökéletes, csíkmentes és rövidre
nyírt fű – a mindkét oldalon élezett
precíziós pengék minden irányból
egyenletesen és pontosan
vágják le a füvet.
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MINDEN IDŐBEN ÜZEMKÉPESEK
A hatékonyságot és a megbízhatóságot semmi sem
befolyásolja. Esőérzékelőre semmi szükség!
A gyep szereti a napot és az esőt, ilyenkor
különösen gyorsan és sűrűn növekszik.
Szerencsére a SILENO robotfűnyíró minden
időjárásban dolgozik: még esős időben sem akad el,
ez biztosítja a fű optimális hosszúságát minden nap.

FAGYÉRZÉKELŐ
Amint a külső hőmérséklet
fagy közelébe ér, a robotfűnyíró
felfüggeszti a működését
(SILENO city és SILENO life).
Ez védi a pázsitot, hiszen a fagyban
végzett nyírás árt a fűszálaknak.

LEMOSHATÓ
A SILENO city/life egyszerűen,
kerti tömlővel lemosható.
És már mehet is!

TERMÉSZETESEN EZ IS GARDENA
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FENNTARTHATÓ
Mulcsozó funkcióval.
Praktikus: A levágott apró nyesedék
visszahullik a talajra és ott elbomolva
természetes módon táplálja a gyepet
egészen a gyökereknél.

RUGALMAS
Mennyit kell levágni?
A vágási magasság igény
szerint beállítható.

ÖNÁLLÓAK
Teljesen önálló fűnyírás
és feltöltés biztosítja a
tökéletes pihenést.
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Robotfűnyíróink
Fűnyíróink elérhetőek
smart verzióban is.

SILENO city
< 250 m2

Cikkszám 15001 | Cikkszám smart modell
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Kis méretű
kertekhez

19069

Cikkszám 15004

2

<400 m

< 500 m2

Cikkszám smart modell

19066

SILENO life
< 50 m2

Cikkszám 15101 | Cikkszám smart modell

19113

< 1000 m2

Cikkszám 15102 | Cikkszám smart modell

19114

< 1250 m2

Cikkszám 15103 | Cikkszám smart modell

19115

M
Közepes méretű
kertekhez

SILENO+
L

< 1600 m2

Cikkszám 4055

< 2000 m2

Cikkszám 4050 | Cikkszám smart modell

Nagy méretű
kertekhez

TERMÉSZETESEN EZ IS GARDENA

19065
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SILENO city
Élvezet a fűnyírás kis területeken < 400 m2
CORRIDOR CUT
A 60 cm-nél szélesebb, bonyolult
vagy keskeny átjárókat valamint
zsákutcákat is nyírja.
VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
max. 500 m²

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI
IDŐKET A TELEPÍTÉSI
ASSZISZTENSSEL.
Add meg a gyepterület nagyságát
és a kívánt fűnyírási időket, és a gép
automatikusan kiszámolja a beosztást.

CSENDES FŰNYÍRÓ
Garantált a mindössze
58 db(A).

SPIRÁLVÁGÁS
A magasabbra nőtt fű
célzott spirálvágása.

KÖNNYEDÉN,
VÍZSUGÁRRAL
IS TISZTÍTHATÓ

EMELKEDŐ
Akár 35%-ig.

RUGALMAS
TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS
Akár keskeny helyekre, vagy
a fűnyírási területen kívül.
ALKALMAZKODIK
A TEREPVISZONYOKHOZ
A forgó hátsó kerékkel különösen
fordulékony a robotfűnyíró.

SENSOR CONTROL
A nyírás gyakoriságát
a fű növekedéséhez igazítja.

Egyes modellek smart változatban
is kaphatóak: kényelmesen irányíthatóak
az applikációval –bárhonnan és bármikor.
Bővebb információért lapozz a 19. oldalra.
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smart App
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SILENO life
Csendes fűnyíró közepes méretű gyepekhez < 1250 m2
CORRIDOR CUT
A 60 cm-nél szélesebb, bonyolult
vagy keskeny átjárókat valamint
zsákutcákat is nyírja.
VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
max.1250 m²

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI
IDŐKET A TELEPÍTÉSI
ASSZISZTENSSEL.
Add meg a gyepterület nagyságát
és a kívánt fűnyírási időket, és a gép
automatikusan kiszámolja a beosztást.

CSENDES FŰNYÍRÓ
Garantált a mindössze
58 db(A).

SPIRÁLVÁGÁS
A magasabbra nőtt
fű célzott spirálvágása.

KÖNNYEDÉN,
VÍZSUGÁRRAL
IS TISZTÍTHATÓ

ALKALMAZKODIK
A TEREPVISZONYOKHOZ
A forgó hátsó kerékkel különösen
fordulékony a robotfűnyíró.

EMELKEDŐ
Akár 35%-ig.

SENSOR CONTROL
A nyírás gyakoriságát
a fű növekedéséhez igazítja.

RUGALMAS
TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS
Akár keskeny helyekre, vagy
a fűnyírási területen kívül.

Egyes modellek smart változatban
is kaphatóak: kényelmesen irányíthatóak
az applikációval –bárhonnan és bármikor.
Bővebb információért lapozz a 19. oldalra.

TERMÉSZETESEN EZ IS GARDENA

Egyedi GARDENA
smart App
kapcsolat
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SILENO+
A legjobb modell nagy gyepekhez < 2000 m2

VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
max. 2000 m2
SPIRÁLVÁGÁS
A magasabbra nőtt fű célzott
spirálvágása.

CSENDES FŰNYÍRÓ
Garantált a mindössze
60 db(A).

EMELKEDŐ
Akár 35%-ig.

EASY PASSAGE
Automatikusan kezeli
a keskeny átjárókat.
SENSOR CONTROL
A nyírás gyakoriságát
a fű növekedéséhez igazítja.

RUGALMAS
TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS
Akár keskeny helyekre, vagy
a fűnyírási területen kívül.

Egyes modellek smart változatban
is kaphatóak: kényelmesen irányíthatóak
az applikációval –bárhonnan és bármikor.
Bővebb információért lapozz a 19. oldalra.
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Melyiket válaszd?
ácsadót a
Próbáld ki a robotfűnyíró-tan tas/robotga
www.gardena.com/hu/tamo /oldalon.
funyiro-tamogatasi-kozpont

Robotfűnyírók áttekintése
S

Kis méretű kertekhez
2

020-ban

M

Közepes méretű kertekhez

Nagy méretű kertekhez

L

G

ÚJDONSÁ
2

<400 m

Termékjellemzők

SILENO+

SILENO+

Gyepterület

< 250 m2

SILENO city
< 400 m2

< 500 m2

< 750 m2

< 1000 m²

< 1250 m²

< 1600 m²

< 2000 m²

Tartozékok

150 m határoló
vezeték,
200 vezetékrögzítő
tüske,
4 csatlakozó,
5 vízmentes
csatlakozó

150 m határoló
vezeték,
200 vezetékrögzítő
tüske,
4 csatlakozó,
5 vízmentes
csatlakozó

150 m határoló
vezeték,
200 vezetékrögzítő
tüske,
4 csatlakozó,
5 vízmentes
csatlakozó

200 m határoló
vezeték,
300 vezetékrögzítő
tüske,
4 csatlakozó,
5 vízmentes
csatlakozó

200 m határoló
vezeték,
300 vezetékrögzítő
tüske,
4 csatlakozó,
5 vízmentes
csatlakozó

250 m határoló
vezeték,
300 vezetékrögzítő
tüske,
4 csatlakozó,
5 vízmentes
csatlakozó

250 m határoló
vezeték,
400 vezetékrögzítő
tüske,
4 csatlakozó,
5 vízmentes
csatlakozó
9 pótkés

250 m határoló
vezeték,
400 vezetékrögzítő
tüske,
4 csatlakozó,
5 vízmentes
csatlakozó
9 pótkés

Akkumulátorrendszer

Li-ion akkumulátor

Li-ion akkumulátor

Li-ion akkumulátor

Li-ion akkumulátor

Li-ion akkumulátor

Li-ion akkumulátor

Li-ion akkumulátor

Li-ion akkumulátor

Max. lejtésszög

< 35%

< 35%

< 35%

< 35%

< 35%

< 35%

< 35%

< 35%

Állítható vágási
magasság

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

2–6 cm

Súly

kb. 7,3 kg

kb. 7,3 kg

kb. 7,3 kg

kb. 8,3 kg

kb. 8,3 kg

kb. 8,3 kg

kb. 9,6 kg

kb. 9,6 kg

Biztonsági
beállítások

PIN kód

PIN kód

PIN kód

PIN kód, riasztó

PIN kód, riasztó

PIN kód, riasztó

PIN kód, riasztó

PIN kód, riasztó

Vízsugárral
mosható

•

•

•

•

•

•

–

–

Garantált
hangerőszint (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

60 (dB)A

60 (dB)A

CorridorCut
szűk átjárók nyírása

•

•

•

•

•

•

–

–

Fagyérzékelő

•

•

•

•

•

•

–

–

Spirálvágás

•

•

•

•

•

•

•

•

15004

–

15101

15102

15103

4055

4050

19066

19113

19114

19115

–

19065

Cikkszám
Cikksz. smart Modell

SILENO life

19069

SILENO life

SILENO life

Tartozékok

Robotfűnyíró ház
Használható a következőkkel:
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Cikkszám

15020

Kábelcsatlakozó-védő
Valamennyi robotfűnyíróhoz
Cikkszám

4056

Robotfűnyíró ház
Használható a következőkkel:
SILENO+,
smart SILENO+
Cikkszám

4011

Tároló táska
Valamennyi robotfűnyíróhoz
Cikkszám

4057

Falitartó
Használható a következőkkel:
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Cikkszám

4045

Karbantartó- és tisztító készlet
Valamennyi robotfűnyíróhoz
Cikkszám

4067

Falitartó
Használható a következőkkel:
SILENO+
smart SILENO+
Cikkszám

Keréktisztító kefe
Használható a következőkkel:
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Cikkszám

TERMÉSZETESEN EZ IS GARDENA
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4030
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Ügyfélszolgálat és szerviz
Hogyan lehet gyönyörű pázsitod és több szabadidőd egyszerre?
Robotfűnyíróval. De melyik robotfűnyíró a megfelelő? Mire kell ﬁgyelni
a kiválasztáskor? Élvezd a szerviz- és garanciaszolgáltatásunk nyújtotta
biztonságot.
Gyakran ismételt kérdések
Sok kérdésed van? Olvasd el a válaszokat a neten a Robotfűnyíró
támogatási központ oldalon.
Tervezési szolgáltatás
A megfelelő robotfűnyíró bármely kertbe
Tanácsokat adunk a kiválasztással kapcsolatban és segítünk a tervezésben.
Weboldalunkon online tanácsok találhatóak a Robotfűnyíró támogatási
központ oldalon vagy könnyedén megtalálhatod a hozzád legközelebbi
robotfűnyíró szakkereskedőnket.
Telepítési szolgáltatás
Telepítés után már nyírhatja is a füvet
A GARDENA robotfűnyíró telepítése rendkívül egyszerű. Ha nincs rá időd,
kérd szakember segítségét.
Telepítési videók
Módszertani útmutató
A telepítésről szóló ﬁlmjeink lépésről-lépésre vezetnek végig a folyamaton.

Használati útmutatók
Még több tudnivaló
Nem találod a használati utasítást? Internetes oldalunkról bármikor
letöltheted a használati utasításokat, akár a vásárlást megelőzően is.
Szerviz/Átvizsgálás
Robotfűnyíród átvizsgálása
A kereskedő partnereink által nyújtott különféle szolgáltatások – köztük
a téli tárolás, átvizsgálás – biztosítják, hogy robotfűnyíród teljesen
menetkészen várja a tavaszt.
Tavaszi átvizsgálás
Készítsd fel robotfűnyíród az új fűnyírási szezonra
A téli álom után készítsd fel robotfűnyíródat az új szezonra: Végezd el a
tavaszi ellenőrzést vagy kérj segítséget hozzá szakkereskedéseinkben.
Robotfűnyíró Támogatási Központ
www.gardena.com/hu/tamogatas/robotfunyiro-tamogatasi-kozpont/
További ötletek és információk
www.gardena.com/hu/termekek/gyepapolas/robotfunyiro/
Robotfűnyíró szerviz
Szervizeink listája a gardena.com/hu oldalon található
További információk: tel.: +36 (1) 251 4161
E-mail: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

Sose hagyd magára
a kerted!
Egy intelligens öntözőrendszerrel és robotfűnyíróval
bárhonnan gondozhatod a kerted.

GARDENA smart system
A GARDENA robotfűnyírói smart változatban is kaphatók, ideális megoldást biztosítva egy
előrelátó, intelligens rendszer kiépítéséhez, amely magába foglalja az öntözést, a gyepápolást
és még sok minden mást – mindez a GARDENA smart App intelligens rendszerben.

Mindig tartsd a szemed a kerteden

Teljesen automatizált, igény alapú öntözés

Lehet robotfűnyíród, öntözésvezérlőd, talajnedvesség-érzékelőd vagy
kerti világításod, a GARDENA smart App teljes áttekintést nyújt.
Egyetlen applikáció a kertgondozás minden területére.

A smart system nem csupán a robotfűnyírókat jelenti, amelyek
elvégzik a minőségi gyepápolást, hanem többek között a smart
Öntözésvezérlőt smart Időjárás-érzékelővel együtt, amelyek a növények igény szerinti, automatikus öntözéséről gondoskodnak. Így csak
akkor jutnak vízhez, amikor arra tényleg szükségük van.

További részletekért látogass
el az alábbi weboldalra:
www.gardena.com/hu/termekek/
smart-system/

Soha többé nem kell füvet nyírnod! Teljesen automata – tökéletesre nyírt gyepek
és igény szerint öntözött növények
Készlet

Készlet

Készlet

Készlet

smart SILENO city készlet

smart SILENO life készlet

smart SILENO+ készlet

smart system készlet

Tartalma

smart Átjáró, smart SILENO city

smart Átjáró, smart SILENO life

smart Átjáró, smart SILENO+

smart Átjáró, smart SILENO city,
smart Időjárás-érzékelő,
smart Öntözőkomputer

Gyepterület

< 250 m2

< 500 m2

< 750 m²

< 1000 m²

< 1250 m²

< 2000 m2

< 500 m2

Cikkszám

19069

19066

19113

19114

19115

19065

19200
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271200785004

Központi cím:
Husqvarna Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 1-3.

Tanácsadás a robotfűnyírókkal
és a smart system-mel kapcsolatban:
Telefon: +36 1 251 4151
Fax:
+36 1 251 4144
Email: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

A termékeket országszerte forgalmazó partnereink
elérhetősége megtalálható weboldalunkon:
www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/
A változtatás jogát fenntartjuk – ideértve a termékekkel
kapcsolatos módosításokat.
© GARDENA 2020

www.gardena.com/hu

