
Uudet robottiruohonleikkurit keskikokoisille pihoille

LEHDISTÖTIEDOTE – HELMIKUU 2019

GARDENA tuo kesän 2019 nurmikoille SILENO life -robotti-
ruohonleikkurit, jotka viimeistelevät malliston uudistuksen. Uudet 
keskikokoisten pihojen leikkurit on suunniteltu monimuotoisille 
nurmialueille aina 1250 m2:iin asti. 

GARDENAn uusi mallisto edustaa yli 20 vuoden kokemusta 
luotettavuudesta ja innovatiivisesta tuotekehityksestä. GARDENA 
SILENO life -malleissa yhdistyvät kaikki tuotemerkin parhaat ominaisuu-
det tyylikkääseen muotoiluun ja helppokäyttöisyyteen. Uudet leikkurit 
jatkavat varmaa työtään nurmikkojen hoitajina ja vapauttavat omistajansa 
nauttimaan kesästä. 
   Keskikokoisille pihoille suunniteltuun SILENO life -perheeseen kuuluu 
kolme robottiruohonleikkuria: enintään 750 m2:n, 1000 m2 ja 1250 m2:n 
kokoisille nurmialueille. Kompakti ja ketterä, neljällä pyörällä varustettu 
SILENO life selviytyy kapeista käytävistä, ahtaista alueista ja jopa 30 
prosenttia kaltevista rinteistä. SensorCut-järjestelmä takaa tasaisen 
nurmen ilman uria. Robottileikkuri leikkaa satunnaisen liikeradan mukaan, 
minkä seurauksena nurmikosta tulee mattomaisen tasainen. Hieno 
leikkuusilppu jää nurmikon luontaiseksi ravinteeksi, mikä edesauttaa 
nurmikon hyvinvointia. 
   Latausasema voidaan sijoittaa minne tahansa nurmikon reuna-alueella. 
Valikko on selkeä ja yksinkertainen käyttää. Ohjelmointiavustaja ohjaa 
asetusten luonnissa ja ehdottaa suositeltua leikkuuaikataulua. 
   SILENO life -leikkuri tekee työtään luotettavasti kaikissa sääolo-
suhteissa – myös vesisateella. Ylläpito on helppoa – kotelo, terät ja pyörät 
voidaan tarvittaessa puhdistaa ruohosilpusta, liasta ja pölystä näppärästi 
puutarhaletkun avulla. GARDENA-robottiruohonleikkurit ovat markkinoi-
den hiljaisimpia, ja niiden leikkuuääntä hädin tuskin kuulee. 
   SILENO life -leikkureista on saatavilla myös etähallittavat smart-versiot. 
GARDENA smart App mahdollistaa asetusten muuttamisen kätevästi 
älypuhelimella mistä päin maailmaa tahansa. SILENO life -leikkureiden 
lisäksi GARDENAn robottiruohonleikkurivalikoimaa edustavat pienten 
pihojen SILENO city -mallisto ja suurille 1600 m2:n nurmialueille tarkoi-
tettu GARDENA SILENO+. 
   Hinnat: GARDENA SILENO life (750 m2) noin 1099 euroa, GARDENA 
SILENO life (1000 m2) noin 1299 euroa, GARDENA SILENO life (1250 
m2) noin 1499 euroa.

GARDENAn robottiruohonleikkureista on saatavana myös smart system -versiot. 
Leikkuuaikataulua voidaan tarvittaessa muuttaa 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.

GARDENA
GARDENA tarjoaa täydellisen valikoiman kaikkea, mitä puutarhassa tarvitaan: laadukkaita ja innovatiivisia työkaluja ja järjestelmiä kasteluun, nurmikonhoitoon, puiden ja pensaiden leikkaamiseen 
sekä maanmuokkaukseen. Yli 50 vuotta sitten perustettu, Ulmista Saksasta lähtöisin oleva GARDENA on johtava korkealaatuisten puutarhatyövälineiden tuotemerkki Euroopassa, ja edustettuna 
yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. GARDENA on osa Husqvarna Groupia. Lisätietoa: gardena.com.

Uusi GARDENA SILENO life -robottiruohonleikkurimallisto on suunniteltu keski-
kokoisille ja monimuotoisille pihoille. Äärimmäisen helppokäyttöinen leikkuri tarjoaa 
luotettavuutta yli 20 vuoden kokemuksella. 


