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Gjør det du elsker 
GARDENA robotgressklippere
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Gi slipp. 
De nye modellene 
har ankommet,  
SILENO city og  
SILENO life. 

OP
ERAT

E ALL

FUNCTIONS V
IASMART APP

SILENO city for små og middels store hager og SILENO life for middels store og 
store hager er heltene du trenger for å oppnå en vakker plen. Disse to modellene 
er en del av vår nye  generasjon av robotgressklippere. Vi må være såpass ærlige: 
Selv små og middels plener krever en del arbeid.  

• Kan kontrolleres via smarttelefon 
• Kan vaskes med hageslangen
• Med installasjonsassistent

Vil du vite mer? Vi motbeviser de seks største mytene om robotgressklippere på: 
www.gardena.com
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intuitivt
Enkel installasjon, programmering og  
betjening takket være navigasjonsmeny  
og installasjonsassistent. 

virker i all slags vær
Man trenger ikke regnsensor,  
robotgressklipperen forblir like  
effektiv og pålitelig. 

stille
Roligere enn resten -  
garantert 58 db(A). Naboene  
vil også være fornøyde 

La GARDENA gjøre 
jobben for deg
De viktigste funksjonene hos våre robotgressklippere
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smart
Med punkt- og spirlaklipping for områder 
som er vanskelig å nå, feks under  
trampoliner eller hagemøbler.  
(SILENO life og SILENO+). 

ukomplisert
Så enkelt å rengjøre, bare bruk 
hageslangen og du er klar (gjelder 
kun GARDENA SILENO city/life).

07

CLEANINGHO
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WASHABLE

FOR EASY
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smidig
Smale passasjer? Ikke noe problem
robotgressklipperen passerer enkelt 
gjennom områder så smale som  
60 cm mellom begrensningskablene.

De viktigste funksjonene hos våre robotgressklippere

selvstendig
Den klipper gresset og 
lader batteriene helt 
uavhengig av deg slik at 
du kan slappe av!

nØYaktig
Bevist teknologi gir nøyaktige 
resultater: Takket være  
GARDENA begrensnings- 
kabel vet robotgressklipperen 
akkurat hvor den skal klippe - 
helt ned til centimeteren. 
•  Nøyaktig
•  Pålitelig
•  Fleksibel



LAWN
PERF
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YEAR ROUN
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tilpasset
SILENO life og SILENO+ modellene har også  
SensorControl funksjon: 
Det intelligente klippesystemet justerer  
klippingen automatisk basert på gressets vekst. 

lett å installere
Installasjonen er like  

lett som ABC og kan gjøres  
på et øyeblikk, men hvis du ikke  
har tid til å gjøre det? La en pro-

fesjonell gjøre det. Mer informasjon 
finner du på www.gardena.com/no

plettfritt takket  
være sensorcut sYstemet
Perfekt, stripefri, tett klipp - de skarpe 
presisjonsknivene på begge sider klipper 
gresset jevnt og rent fra alle retninger. 

 

Installasjonsfilmer  
https://www.gardena.com/no/ 
robot-installasjon
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guide
Takket være guidekabler kan den

navigere på alle gressplener, gjennom 
smale passasjer og korteste vei tilbake 
til ladestasjonen. Dette betyr at det er 

mer energi igjen til klipping. 

bærekraftig
Med bioklippfunksjon. Praktisk:  
Det klipte gresset fungerer som 

naturlig gjødsel og vedlikeholder 
plenen helt ned til røttene.

De viktigste funksjonene hos våre robotgressklippere

fleksibel
Hvor mye skal klippes?  
Klippehøyden kan enkelt justeres. 



SILENO city SILENO life SILENO+

250 m2 400 m2

15001 15004

500 m2

15002

19066

750 m2

15101

19113

1000 m2

15102

19114

1600 m2

4055

19064

1250 m2

15103

19115

S

Våre
robotgressklippere 

M L

For små hager. For middels store hager. For store hager.
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klippek apasitet
opp til 500m2

fleksibel plassering 
av ladestasjonen
Selv i trange områder og utenfor 
klippeområde 

tilpasningsdYktig
Det roterende integrerte bakre  
hjulet gjør roboten spesielt manøvrerbar

lett å rengjØre 
med hageslangen

bestem klippetider ved 
å bruke installasjon-
sassistenten
Skriv inn gressplenens størrelse og 
foretrukne klippetider, og den beregner 
automatisk og genererer en timeplan.  

easY passage
automatisk navigering i smale passasjer

stillegående  
robotgress-
klipper
kun 58 db(A) garantert

SILENO city
Nyter å klippe små og middels store  
områder. Fantastisk grøntområde og  
rikelig med avslapping. 

12



NYHET!
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klippek apasitet
opp til 1250 m²

terrengtilpasning
De to roterende integrerte bakhjulene gjør robot-
gressklipperen spesielt manøvrerbar og holder  
den stabil på ujevne overflater

SILENO life
Den stille gressklipperen for middels  
store og store plener. 

stillegående  
robotgress- 
klipper
kun 58 db(A) garantert

sensor control
Justerer klippefrekvensen til gressets vekst

fleksibel plassering 
av ladestasjonen
Selv i trange områder og utenfor  
klippeområde 

  

easY passage
automatisk navigering i smale passasjer

lett å rengjØre 
med hageslangen 

punktklipping 
Målrettet, spiralklipping av områder med 
høyere gress

App 
connected

bestem klippetider ved 
å bruke installasjon-
sassistenten
Skriv inn gressplenens størrelse og 
foretrukne klippetider, og den beregner 
automatisk og genererer en timeplan.  

Også tilgjengelig som smart versjon: Kontrollert av app - hvor som helst og når som 
helst. For mer informasjon, se side 19.
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SILENO+
Toppmodellen for store hager.

klippek apasitet
opp til 1600 m2

sensor control
Justerer klippefrekvensen til 
gressets vekst

stigning
Opp til 35 % 

easY passage
automatisk navigering i smale  
passasjer

punktklipping 
Målrettet, spiralklipping av områder 
med høyere gress

App 
connected

Også tilgjengelig som smart versjon: Kontrollert av app - hvor som helst og når som 
helst. For mer informasjon, se side 19.

stillegående  
robotgress-
klipper
kun 60 db(A) 
garantert

fleksibel plassering 
av ladestasjonen
Selv i trange områder og utenfor 
klippeområde 
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NYHET! NYHET! NYHET! NYHET!

Produktbeskrivelse SILENO city
For små hager.

SILENO city
For små hager.

SILENO life
For middels store 
hager.

SILENO life
For middels store 
hager.

SILENO life
For middels store 
hager.

SILENO+
For store hager.

Hageareal  Opp til 250 m2 Opp til 500 m2 Opp til 750 m2 Opp til 1000 m² Opp til 1250 m² Opp til 1600 m²

Energiforbruk under 
maksimal ytelse

Ca. 4 kWh/måned Ca. 7 kWh/måned Ca. 8 kWh/måned Ca. 8 kWh/måned Ca. 8 kWh/måned Ca. 9 kWh/måned

Tilbehør 150 m begrensnings- 
kabel, 200 stifter, 
4 forbindelsesledd, 
5 tilkoblingsklemmer

150 m begrensnings- 
kabel, 200 stifter, 
4 forbindelsesledd, 
5 tilkoblingsklemmer

200 m begrensnings- 
kabel, 300 stifter, 
4 forbindelsesledd, 
5 tilkoblingsklemmer 

200 m begrensnings- 
kabel, 300 stifter, 
4 forbindelsesledd, 
5 tilkoblingsklemmer

250 m begrensnings- 
kabel, 300 stifter, 
4 forbindelsesledd, 
5 tilkoblingsklemmer

250 m begrensnings- 
kabel, 400 stifter, 
4 forbindelsesledd, 
5 tilkoblingsklemmer, 
9 reserveblad

Batterisystem Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri

Maks stigning Opp til 25 % Opp til 25 % Opp til 30 % Opp til 30 % Opp til 30 % Opp til 35 %

Klippehøyde, 
justerbar

2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm

Vekt Ca. 7,0 kg Ca. 7,0 kg Ca. 8,0 kg Ca. 8,0 kg Ca. 8,0 kg Ca. 9,6 kg

Sikkerhetsinnstillinger PIN kode PIN kode PIN kode, alarm PIN kode, alarm PIN kode, alarm PIN kode, alarm

Kan vaskes med hageslangen • • • • • –

Lydnivå (garantert) 
db(A)

58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 60 (dB)A

Art.no 15001 15002 15101 15102 15103 4055

Art.no smart Modell – 19066 19113 19114 19115 19064

Modelloversikt

Veggoppheng 
Passer til  
SILENO+, smart SILENO+ 
Art.no 4042

Oppbevaringsbag
Passer til alle
robotgressklipperne 
Art.no 4057

Vedlikeholdssett
Passer til alle
robotgressklipperne
Art.no 4067

Garasje for robotgressklippere 
Passer til  
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art.no 15020  

Garasje for robotgressklippere 
Passer til  
SILENO+, smart SILENO+ 
Art.no 4011

Kabelbeskytter
Passer til alle
robotgressklipperne 
Art.no 4056

Hjulbørster
Passer til
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art.no 4030

Tilbehør

Hvem er den rett e for deg?
Oppdag vår robotguide på

http://www.gardena.com/no/ 
produktguiderobot

NYHET!

Veggoppheng 
Passer til  
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art.no 4045



Support og service
Hvordan får du en perfekt plen og samtidig mer fritid? Med en  
robotgressklipper, men hvilken skal du velge? Hva er viktig å  
tenke på? Ta en titt på på vår hjemmeside for gode tips og råd. 

Ofte stilte spørsmål
Har du mange spørsmål? Finn svarene under service og støtte  
på www.gardena.com/no

Planleggingstjeneste
Den rette robotgressklipperen for enhver hage
Prøv vår produktguide for å finne den robotgressklipperen som passer 
perfekt i din hage. 

Installasjonsservice 
Installer og klipp 
Det er enkelt å installere en GARDENA robotgressklipper. Hvis du ikke har 
tid, la en profesjonell gjøre det for deg mot en kostnad.  

Installasjonsfilmer
Slik gjør du det
Våre installsjonsfilmer viser deg steg-for-steg hvordan du installerer din 
robotgressklipper. 



Instruksjonsmanualer
Vite mer
Har du mistet instruksjonsmanualen? Trenger du mer informasjon, finn 
svarene på dine spørsmål på vår hjemmeside www.gardena.com/no

Supportsenter for robotgressklippere
http://www.gardena.com/no/kundestottesenter

For mer inspirasjon og informasjon  
http://www.gardena.com/no/robotklipper 

GARDENAS kundestøtte
E-mail: info@gardena.no



Klipping

Vanning

Intelligent

Power

Den smarte  
måten å gjøre  
hagearbeid på
Profesjonell hagepleie med hjerte, sinn og utmerket teknologi
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Sett NYHET!

  
Sett NYHET!

  
Sett

smart SILENO city Sett smart SILENO life Sett smart SILENO+ Sett

Innhold smart Gateway, smart SILENO city smart Gateway, smart SILENO life smart Gateway, smart SILENO+

Plenareal Opp til  
500 m2

Opp til  
750 m²

Opp til  
1000 m²

Opp til  
1250 m²

Opp til  
1600 m2

Art.no 19066 19113 19114 19115 19064

GARDENA robotgressklippere er også tilgjengelig i smartversjoner. Dette er den idelle introduksjonen til 
fremdtidsrettet smart system som kombinerer vanning, plenpleie og mer - alt i ett intelligent system.

Aldri klipp igjen! Helt automatisk – perfekt velpleid plen og behovsbasert  
vanning av plantene. 

For mer informasjon, besøk:  
http://www.gardena.com/ 
no/produkter/smart/

Alltid tilkoblet hagen,  
med hjerte og smarttelefon. 

Hold alltid et øye med hagen din
Om du har en robotgressklipper, vanningskontroll, fuktighetssensor 
eller hagebelysning, gir GARDENA smart app en komplett oversikt. 
En enkelt app for pleie av hele hagen din. 

Optimal gressklipping og
helautomatisk, behovsbasert vanning
Smart systemet har mer enn bare robotgressklippere. En smart  
Vanningskontroll kombinert med en smart Sensor, sikrer behovsbasert,  
automatisk vanning. Dette betyr at plantene blir vannet kun når de  
trenger det.
 



0271200785004

Markedsføres i Norge av:  
Husqvarna Norge AS 
Postboks 10 
1701 Sarpsborg 
Telefon: 69 10 48 00 
e-mail: info@gardena.no

 
Supportsider: support.gardena.no

Hvis du har spørsmål om installasjon av robotgressklippere eller har andre 
spørsmål, kontakt oss på www. gardena.com/no når som helst. Der vil du 
finne detaljerte installasjonsvideoer, svar på ofte stile spørsmål og generell 
informasjon, fakta og forslag. 

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer som måtte oppstå etter at 
katalogen er trykket.

© GARDENA 2019

http://www.gardena.com/no/robotklipper
www.gardena.com/smart
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