
Uudet ketterät robottiruohonleikkurit pienille pihoille
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GARDENA
GARDENA on osa Husqvarna Groupia, joka on maailman suurin ulkokäyttöön tarkoitettujen pienkoneiden, kuten moottorisahat, trimmerit, ruohonleikkurit ja 
puutarhatraktorit, valmistaja. Yritys on myös Euroopan johtava kuluttajakäyttöön tarkoitettujen kastelutuotteiden valmistaja ja yksi maailman johtavista rakennus- 
ja kiviteollisuuteen suunniteltujen leikkuulaitteiden ja timanttityökalujen valmistajista. Husqvarna Group valmistaa tuotteita sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön, 
ja sillä on myyntiä yli 100 maassa. Nettomyynti vuonna 2016 oli 36 miljardia Ruotsin kruunua, ja työntekijöiden määrä yli 40 eri maassa oli keskimäärin 13.000. 
Pääkonttori on Tukholmassa, ja yritys on noteerattu Tukholman pörssissä.

Pienet puutarhat ovat tänä päivänä yhä suositumpia. Myös 
niiden siistinä pitäminen vaatii usein paljon vaivannäköä. 
GARDENA tuo markkinoille uuden robottiruohonleikkurien 
sukupolven, GARDENA SILENO city -mallit, jotka on suun-
niteltu pienemmille pihoille. Ne huolehtivat nurmialueesta 
hiljaisesti, tarkasti, luotettavasti ja täysin automaattisesti.  

Ruohonleikkuu voi viedä yllättävän paljon aikaa pienemmissä-
kin puutarhoissa. Myös leikkuujätteestä eroon pääseminen voi 
olla haastavaa. Nyt kummastakaan ei tarvitse enää huolehtia – 
uusi GARDENA SILENO city -robottiruohonleikkuri on valmiina 
työhön. Puutarhanomistajat voivat keskittyä sillä välin rentoutumi-
seen ja asioihin, jotka tuovat iloa elämään. 
   GARDENA SILENO city -malleja on kaksi: enintään 250 m2:n 
tai 500 m2:n suuruisille alueille. SILENO city on täydellinen 
esimerkiksi rivitalon pihalle tai pieneen kaupunkipuutarhaan. 
Äärimmäisen ketterä leikkuri selviää kapeista käytävistä, ahtaista 
alueista ja jopa 25 % kaltevista rinteistä. Uusissa malleissa on 
GARDENAlle tuttu SensorCut-järjestelmä, joka tarjoaa täydellisen 
tasaisen nurmimaton ilman raitoja. Mattoveitsimäisen terävät tark-
kuusterät leikkaavat ruohon tarkasti ja siististi eri suunnista.  
   SILENO city -mallien asentaminen on erityisen helppoa. 
Latausaseman voi sijoittaa lähes minne tahansa, ja ohjelmoin-
tiavustaja ehdottaa leikkuuaikataulua nurmikon koon ja toiveiden 
mukaisesti. Iso näyttö ja selkeä valikko lisäävät käyttömukavuutta.
   SILENO city työskentelee joka säällä, myös sateella. Sen 
käyntiääni on erittäin hiljainen, joten myös naapurit ovat tyytyväi-
siä. SILENO city -malleissa on ainutlaatuinen käyttäjien toivoma 
ominaisuus: leikkuri on helppo ja nopea puhdistaa puutarha-
letkun avulla.
   GARDENA SILENO citysta on saatavana myös smart-versio. 
GARDENA smart system huolehtii nurmikonleikkuusta ja kas-
telusta automaattisesti myös silloin, kun kukaan ei ole kotona. 
Tarvittaessa toimintoja voidaan säätää kätevästi älypuhelinsovel-
luksen avulla. 

Hinnat: GARDENA SILENO city 250 sh. 849 €
GARDENA SILENO city 500 sh. 1049 €

Äärimmäisen ketterä GARDENA SILENO city -robottiruohonleikkuri on 
suunniteltu erityisesti pienille pihoille. Leikkurista on saatavana myös 
smart-versio, jota voidaan hallita kätevästi älypuhelimen avulla.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä: 
Henna Korento, Oy Husqvarna Ab/GARDENA, (09) 2472 2630, 
henna.korento@husqvarnagroup.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi

Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa perpr.fi.
Konsernia koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Husqvarnan lehdistöpäivystykseen, +46 8738 7080, press@husqvarna.se.


