Uživajte in delajte
to, kar vas veseli!
GARDENA robotske kosilnice
gardena.si
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Zakaj je SILENO
najboljša izbira?
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Pustite, da kosi.
Novi modeli so
prispeli.
SILENO city in
SILENO life.

SILENO city za majhne vrtove in SILENO life za srednje velike vrtove so samostojni junaki
za popolno urejeno trato. Ti dve skupini modelov sta del naše nove generacije robotskih
kosilnic. Ker moramo biti iskreni:
Tudi urejenost majhnih in srednje velikih zelenic lahko zahteva veliko truda.
• Čiščenje/pranje z vrtno cevjo
• S pomočnikom za namestitev
Želite izvedeti več? Obiščite www.gardena.com/si/izdelki/nega-trate/robotske-kosilnice/.
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Najpomembnejše značilnosti naših robotskih kosilnic.

EN

Košnja z
mojstri košnje.

BREZSKR

INTUITIVNA
Namestitev, programiranje in zagon
v trenutku. Z enostavno navigacijo po
meniju in pomočnikom za namestitev.
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TIHA
Tišja kot ostale - manj kot 58
db(A). Tako bodo tudi sosedje
zadovoljni.

DELA V VSAKEM VREMENU
Ves čas popolnoma učinkovita in
zanesljiva. Ne potrebuje senzorja
za dež!
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NEZAHTEVNA
SILENO city/life enostavno
sperete z vrtno cevjo.

uživajte in delajte to, kar vas veseli!

pametna
Zahvaljujoč točkovni košnji, funkciji spiralnega
premikanja, je idealna za košnjo na težko
dostopnih področjjih, kot npr. pod trampolinom
ali vrtnim pohištvom. (SILENO life)
uživajte in delajte to, kar vas veseli!
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Najpomembnejše značilnosti naših robotskih kosilnic.

OKRETNA
Ozka območja? Brez težav!
Robotske kosilnice obdelajo prehode
nad 60 cm širine med mejnimi kabli.

PO MERI
Model SILENO life ima tudi funkcijo
SensorControl: Inteligentni sistem košnje
samodejno prilagaja čas košnje, ki temelji
na rasti trave.

ENOSTAVNA ZA NAMESTITEV
Namestitev je enostavna in hitra. Več
informacij o namestitvi najdete od
strani 16 naprej ali na spletu.

NEODVISNA
Samodejno kosi in se polni,
kar vam zagotavlja popolno
sprostitev.
NATANČNA
Preizkušena tehnologija
zagotavlja natančne rezultate:
Zahvaljujoč mejnemu kablu,
robotska kosilnica GARDENA
natančno ve do kod mora kositi
– na milimeter natančno.
Je:
- natančna,
- zanesljiva in
- prilagodljiva.

Video navodila
za namestitev

www.gardena.com/si/servis-in-podpora/
center-podpore-robotske-kosilnice/
videonavodila-robotske-kosilnice/
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Popolna in gosta trata, brez prog. Natančna,
obojestransko brušena rezila režejo travne bilke
enakomerno in gladko iz vseh smeri.
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Najpomembnejše značilnosti naših robotskih kosilnic.

Naše robotske
kosilnice

TRAJNOSTNA
S funkcijo mulčenja. Praktično drobne konice odrezanih travnih bilk
so naravno gnojilo in padejo
neposredno h koreninam.

SILENO city

PRILAGODLJIVA
Koliko je potrebno odrezati? Višino reza
lahko enostavno prilagodimo.

SILENO life

15001

15002

15101

15102

15103

250 m2

500 m2

750 m2

1000 m2

1250 m2

S
Za manjše trate.

M
Za srednje velike trate.

1600 m2

L
Za velike trate.

VODLJIVA
Zahvaljujoč vodilnim kablom se
zanesljivo premika po celem vrtu, skozi
ozka področja in nazaj do polnilne
postaje po najkrajši poti. To pomeni, da
več energije ostane za košnjo.
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SILENO city

SILENO life

Veliko veselja pri košnji majhnih površin.
Osupljivo zelenje in obilo sprostitve.

Tiha kosilnica za srednje velike vrtove

NOVO !

TOČKOVNA KOŠNJA
Načrtna spiralna košnja
področij z višjo travo.

čas košnje nastavljiv s
pomočnikom za namestitev

zmogljivost

Vpišete velikost trate in želene čase, urnik se
izračuna in ustvari samodejno.

do 500 m²

Zagotavlja le 58 db(A).

enostavno
čiščenje z vrtno
cevjo

Integrirano zadnje kolo, vrtljivo v vse smeri,
naredi robotsko kosilnico še posebej okretno.
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do 1250 m²

Vpišete velikost trate in želene čase, urnik se
izračuna in ustvari samodejno.

enostavno
čiščenje z vrtno
cevjo

tiha kosilnica

prilagajanje podlagi

čas košnje nastavljiv s
pomočnikom za namestitev

zmogljivost

tiha kosilnica
Zagotavlja le 58 db(A).

PRILAGODITEV TERENU

Obe nihajno integrirani zadnji kolesi omogočata
kosilnici posebno okretnost in stabilnost tudi na
neravnih terenih.

e asy passage

Samodejno obvladovanje ozkih prehodov.

prilagodljiva
postavite v polnilne
postaje

sensor control

uživajte in delajte to, kar vas veseli!

uživajte in delajte to, kar vas veseli!

Tudi na ozkih območjih in izven
območja košnje.

Prilagodi pogostost košnje glede na rast trave.

e asy passage

Samodejno obvladovanje ozkih prehodov.

prilagodljiva
postavitev polnilne
postaje
Tudi na ozkih območjih in izven
območja košnje.
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Katera je prava za vas?
ke kosilnice na:
Poiščite svetovalca za robotsis-in-podpora/
www.gardena.com/si/serv -kosilnice
center-podpore-robotske

Primerjava robotskih kosilnic

NOVO !

NOVO !

NOVO !

SILENO life
Za srednje velike vrtove.

SILENO life
Za srednje velike vrtove.

Opis izdelka

SILENO city
Za majhne vrtove.

SILENO city
Za majhne vrtove.

SILENO life
Za srednje velike vrtove.

Maksimalna površina

do 250 m2

do 500 m2

do 750 m2

do 1000 m²

do 1250 m²

Poraba energije pri

ca 4 kWh/mesec

ca 7 kWh/mesec

ca 8 kWh/mesec

ca 8 kWh/mesec

ca 8 kWh/mesec

Pribor

150 m kabla,
200 klinov,
4 spojniki,
5 priključnih spojk

150 m kabla,
200 klinov,
4 spojniki,
5 priključnih spojk

200m kabla,
400 klinov,
4 spojniki,
5 priključnih spojk

250m kabla,
300 klinov,
4 spojniki,
5 priključnih spojk

250m kabla,
300 klinov,
4 spojniki,
5 priključnih spojk

Tip akumulatorja

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Maksimalni naklon

do 25 %

do 25 %

do 30 %

do 30 %

do 30 %

Višina košnje, nastavljiva

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

Teža

ca 7,0 kg

ca 7,0 kg

ca 8,0 kg

ca 8,0 kg

ca 8,0 kg

PIN koda

PIN koda

PIN koda, alarm

PIN koda, alarm

PIN koda, alarm

Čiščenje z vrtno cevjo

•

•

•

•

•

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

Artikel št.

15001

15002

15101

15102

15103

NOVO !

Art. št.

15020

Garaža za robotsko kosilnico
Primerna za
SILENO+
Art. št.

Art. št.

4056

4011

Torba za shranjevanje
Primerna za vse robotske
kosilnice.
Art. št.

Podpora pri načrtovanju
Prava robotska kosilnica za vsak vrt

Podaljšanje garancije
Brezskrbna košnja
S podaljšano garancijo GARDENA, bo vaša robotska kosilnica varna dlje,
saj vam naš novi servisni paket zagotavlja kar 3 leta garancije. Vse kar
morate storiti je, da svojo kosilnico registrirate na naši spletni strani.

4057

Art. št.

4042

4045

Set za čiščenje in vzdrževanje
Primeren za vse robotske
kosilnice.
Art. št.

Video z navodili za namestitev
Kako deluje

Stenski nosilec
Primeren za
SILENO+

Stenski nosilec
Primerna za
SILENO city,
SILENO life
Art. št.

Zaščita za kable in spojnike
Primerna za vse robotske
kosilnice.

Pogosto zastavljena vprašanja
Imate vprašanja? Poiščite odgovore v našem centru podpore za robotske
kosilnice.

Namestitev
Namestite in pustite kositi
Namestitev robotske kosilnice GARDENA je otročje lahka. Kdor pa nima
časa za samostojno namestitev, lahko le-to naroči pri enem od naših
pooblaščenih serviserjev.

Pribor in dodatna oprema

Garaža za robotsko kosilnico
Primerna za
SILENO city, SILENO life

Kako lahko dobite lepo zelenico in veliko podarjenega časa hkrati?
Z robotsko kosilnico. Ampak katera robotska kosilnica je prava?
Na kaj morate biti pozorni pri izbiri? Z našimi servisnimi in garancijskimi
storitvami boste na varni strani.

Svetovanje pri izbiri in pomoč pri načrtovanju. Spletne nasvete lahko
najdete v centru podpore za robotske kosilnice na naši spletni strani.

Varnostne nastavitve
Nivo hrupa (dB)A

Svetovanje in vzdrževanje

4067

Naši namestitveni filmi vas vodijo korak za korakom skozi namestitveni
postopek.
Navodila za uporabo
Izvedite več
Ste izgubili navodila za uporabo robotske kosilnice? Navodila si lahko
snamete na naši spletni strani v centru podpore za robotske kosilnice.

Šcetke za kolesa
Primerne za
SILENO city, SILENO life
Art. št.

Center podpore robotskih kosilnic
www.gardena.com/si/servis-in-podpora/
center-podpore-robotske-kosilnice/

4030

Za več informacij obiščite
www.gardena.com/si/izdelki/nega-trate/robotske-kosilnice/.
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Artikel št. 47204-42

271200785004

Najpogostejša vprašanja naših strank
Kako imeti lepo trato in več prostega časa? Z robotsko kosilnico.
Ampak, katera ustreza mojim zahtevam? Na kaj moram biti pozoren?
Dodatne informacije poiščite na spletni povezavi:
www.gardena.com/si/servis-in-podpora/center-podpore-robotske-kosilnice/.
GARDENA podpora strankam:
www.gardena.com/si/servis-in-podpora/
center-podpore-robotske-kosilnice/
Dodatne informacije:
http://www.gardena.com/si/izdelki/nega-trate/
robotske-kosilnice/
Informacije o servisih:
gardena.si@husqvarnagroup.com

Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Austria
gardena.si@husqvarnagroup.com
www.gardena.com/si
GARDENA podpora strankam
Če imate vprašanja o namestitvi robotske kosilnice ali potrebujete dodatne
informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali našo servisno službo.
Seznam pooblaščenih prodajalcev najdete na naši spletni strani. Na spletni povezavi
www.gardena.com/si/servis-in-podpora/center-podpore-robotske-kosilnice boste
našli video posnetke za natančno namestitev, odgovore na pogosto zastavljena
vprašanja in še veliko koristnih informacij.
Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelkov brez predhodnega obvestila.

www.gardena.si
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