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Få mere tid til det, 
du holder af.  
GARDENA Robotplæneklippere
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Hvad gør 
SILENO´en til  
det bedste valg?





Så er det afsted.
De nye modeller
er landet.
SILENO City og
SILENO Life.

STY
R ALLE

FUNKTIONERN
E!SMART APP´EN

SILENO City til mindre haver og SILENO Life til mellem størrelse haver er de små 
helte som giver dig en smuk græsplæne. Disse to modeller er dele af vores nye 
generation robotplæneklippere. Fordi lad os nu være ærlige:
Selv pasning af små og mellem store plæner, kan være en stor mundfuld.

• Kan programmeres via smartphone
• Vaskbar med vandslange
• Med programmeringsassistent

Vil du vide mere? Vi afdækker de seks største myter omkring  
robotplæneklippere på www.gardena.com/da.
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intuitiv
Installer, programmér og betjen.  
Med simpel menu navigation og  
programmeringsassistent.

klipper også i regnvejr
Alt imens den er total effektiv og
pålidelig. Har ikke behov for en 
regnsensor.

stille
Mere stille end de andre - 
mindre end 58 db (A).  
Så naboerne vil også være  
glade.

Giv din græsplæne  
den bedste kvalitet.
De vigtigeste funktioner i vores robotplæneklippere.
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klog
Med SpotCutting, en cirkel slåfunktion 
ideel til områder der er svære at nå så 
som under trampoliner eller havemøbler. 
(SILENO Life og SILENO+)

ukompliceret
Rengør let SILENO city/life med din 
haveslange. Og du er klar!
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adræt
Smalle områder? Intet problem.
Robotplæneklipperne kan køre gen-
nem korridorer så smalle som 60 cm
mellem afgrænsningskablerne.

De vigtigeste funktioner i vores robotplæneklippere.

uafhængig
Helt uafhængig klippning 
og opladning - så du kan 
slappe helt af.

præcis
Gennemestet teknologi  
leverer  præcise resultater: 
Takket være GARDENA 
afgrænsningskabler, ved 
robotplæneklipperen hvor 
den skal klippe - ned til det 
nøjagtige centimeter.
• Præcis
• Pålidelig
• Fleksibel
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tilpasning
Udvalgte SILENO Life og SILENO + modeller 
har også SensorControl funktionen:  
Det intelligente klippesystem tilpasser automa-
tisk klipningen baseret på græssets vækst.

let at installere
Installation er let og kan  

udføres hurtigt. Installationen er så let  
som ABC og kan udføres hurtigt, men  

hvad hvis du ikke har tid til at gøre det?  
Hør din forhandler hvad de tilbyder af  

installationsservice:

undgå striber -  
takket være sensorcut systemet
Perfekt, stribefri, tæt klippet - fordi de  
dobbeltsidede præcisionsslebne knive, klipper 
græsset jævnt og fra forskellige retninger.

 

Installationsfilm 
www.gardena.com/dk/support/ 
supportcenter-for-robotplaeneklipper/ 
videoer-robotplaeneklippere/
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guidek abel
Takket være guidekablet navigeres 

pålideligt gennem alle plænens  
områder, gennem smalle passager  
og tilbage til ladestationen via den  

korteste rute. Dette betyder at der er 
mere energi til klipning.

bæredygtighed
Med BioClip-funktion så afklippet 

græs kan bruges som  
naturlig gødning.

De vigtigeste funktioner i vores robotplæneklippere.

fleksibel
Hvor meget skal man klippe?  
Klippehøjden kan let justeres.



SILENO city SILENO life SILENO+

250 m2

15001

500 m2

15002

19066

750 m2

15101

19113

1000 m2

15102

19114

1600 m2

4055

1250 m2

15103

19115

S

Vores  
robotplæneklippere 

M L

Til små plæner
haver

Til mellem-store plæner
haver

Til store plæner
haver

d o  w h a t  y o u  l o v e 1111få mere tid til det, du holder af.
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klippeevne
op til 500 m²

fleksibel ladestation 
Fleksibel placering af ladestationen,  
selv på smalle områder.

terræn tilpasning
Det pivoterende integrerede baghjul gør 
robotplæneklipperen særligt manøvrerbar.

rengøres let  
med din 
haveslange

robotplæneklipperen 
er fuldt automatiseret
– men kun, når du ønsker det. Brug den 
brugervenlige menu til at vælge, hvornår 
din lille assistent skal arbejde og hvornår 
det er bedst for den at blive hjemme  
i ladestationen.

easy passage
Smalle passager registreres og håndteres  
automatisk af robotplæneklipperen.

lydsvag under 
klipning
Kun 58 db(A) garanteret.

SILENO city
God til at klippe små områder.  
Få en grøn oase med tid til afslapning.



NYHED!
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klippeevne
op til1250 m²

terræntilpasning
De to roterende integrerede baghjul gør  
robotplæneklipperen specielt manøvredygtig  
og stabil selv på ujævne overflader.

SILENO life

lydsvag under  
klipning
Kun 58 db(A) garanteret.

sensorcontrol
Tilpasser klippetiden til 
græssets vækst.

fleksibel ladestation 
Fleksibel placering af ladestationen,  
selv på smalle områder.

  

easy passage
Smalle passager registreres og håndteres  
automatisk af robotplæneklipperen.

rengøres let  
med din 
haveslange 

robotplæneklipperen er 
fuldt automatiseret
– men kun, når du ønsker det. Brug den  
brugervenlige menu til at vælge, hvornår din 
lille assistent skal arbejde og hvornår det er 
bedst for den at blive hjemme  
i ladestationen.

App 
connected

Den lydløse robot til mellem størrelse plæner.

spotcutting 
Målrettet cirkelklipning af  
områder med højt græs.

Også tilgængelig som en smart version: bekvemt styret af appen - når og hvor som 
helst. For mere information, se side 19.
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SILENO+
Topmodellen til den store plæne.

klippeevne
op til 1600 m2

sensor control
Tilpasser klippetiden til 
græssets vækst.

klarer stigninger
på op til 35 % 

easy passage
Smalle passager registreres og håndteres  
automatisk af robotplæneklipperen.

spotcutting 
Målrettet cirkelklipning af områder 
med højt græs.

lydsvag  
under  
klipning
Kun 60 db(A)  
garanteret.

App 
connected

fleksibel  
ladestation 
Fleksibel placering af ladesta-
tionen, selv på smalle områder.

Også tilgængelig som en smart version: bekvemt styret af appen - når og hvor som 
helst. For mere information, se side 19.
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Produktbeskrivelse SILENO city
Til små plæner
haver.

SILENO city
Til små plæner
haver.

SILENO life
Til mellem-store 
plæner haver.

SILENO life
Til mellem-store 
plæner haver.

SILENO life
Til mellem-store 
plæner haver.

SILENO+
Til store plæner
haver.

Græsplæneområde  Op til 250 m2 Op til 500 m2 Op til 750 m2 Op til 1000 m² Op til 1250 m² Op til 1600 m²

Energiforbrug ved 
maksimal ydelse

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 afgrænsnings- 
kabler,  
200 pløkker, 4 stik, 
5 tilslutningsklemmer 

150 m afgrænsnings- 
kabler, 
200 pløkker, 4 stik, 
5 tilslutningsklemmer 

200 m afgrænsnings- 
kabler,  
300 pløkker, 4 stik, 
5 tilslutningsklemmer 

200 m afgrænsnings- 
kabler, 
300 pløkker, 4 stik, 
5 tilslutningsklemmer 

250 m afgrænsnings- 
kabler, 
300 pløkker, 4 stik, 
5 tilslutningsklemmer 

250 m afgrænsnings- 
kabler, 
400 pløkker, 4 stik, 
5 tilslutningsklemmer, 
9 udskiftningsknive

Accu teknologi batteri batteri batteri batteri batteri batteri

Maks. hældning Op til 25 % Op til 25 % Op til 30 % Op til 30 % Op til 30 % Op til 35 %

Klippehøjde kan justeres 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm

Vægt ca. 7,0 kg ca. 7,0 kg ca. 8,0 kg ca. 8,0 kg ca. 8,0 kg ca. 9,6 kg

Sikkerhedsindstilling PIN-kode PIN-kode PIN-kode PIN-kode PIN-kode PIN-kode, alarm

Kan vaskes med vandslange • • • • • –

Garanteret 
lydeffektniveau (dB)A

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

Art. No. 15001-36 15002-36 15101-36 15102-36 15103-36 4055-64

Art. No smart model – 19066-36 19113-36 19114-36 19115-36 –

Overblik over robotplæneklipperne

Vægbeslag 
Suitable for the  
SILENO+, smart SILENO+ 
Art. No. 4042-20

Opbevaringspose
Egnet til alle  
robotplæneklippere 
Art. No. 4057-20

Vedligeholdelses- og
rengøringssæt
Egnet til alle  
robotplæneklippere
Art. No. 4067-20

Garage til robotplæneklippere 
Egnet til  
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art. No. 15020-20  

Garage til robotplæneklippere 
Egnet til  
SILENO+, smart SILENO+ 
Art. No. 4011-20

Vinterbeskyttelses-boks til
kabler
Egnet til alle  
robotplæneklippere 
Art. No. 4056-20

Hjulbørster
Egnet til 
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art. No. 4030-20

Tilbehør

Hvilken er den rigtige for dig?
Find Robotplæneklipperrådgiveren

på www.gardena.com�/dk/raadgiver

NYHED! NYHED!

Vægbeslag 
Egnet til  
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art. No. 4045-20



Support og service
Hvordan får du en smuk græsplæne og får mere tid? Med en robot-
plæneklipper! Men hvilken robotplæneklipper er den rigtige? Hvad skal jeg 
være opmærksom på? Få hjælp med vores service- og garantitjenester

Et overblik over vores services:

Ofte stillede spørgsmål
Har du mange spørgsmål? Find svarene på vores online robotplæneklipper 
supportcenter.

Planlægningstjeneste
Den rigtige robotplæneklipper til enhver have
Vi rådgiver om udvælgelsen og hjælper med planlægningen. Online  
rådgivning findes på vores online robotplæneklipper supportcenter.

Udvidet garanti/Servicepakke 
Ubekymret klipning
Med GARDENAs forlængede garanti er du fuldt dækket, og du kan vælge 
mellem forskellige servicepakker for at finde den der passer dig bedst
 
Servicepakke CLASSIC: Intet gebyr ved online registrering.

For yderligere servicepakker: Kontakt din lokale forhandler og hør hvilke 
muligheder der tilbydes.

Installationsservice
Få installeret og kom igang
Det er let at installere en GARDENA robotplæneklipper: Hvis du dog ikke 
har tid til at gøre det selv, lad en professionel gøre arbejdet. Kontakt din 
lokale forhandler og hør hvilke muligheder der tilbydes. 

Installationsfilm 
Sådan
Vores installationsvideoer giver dig trinvise instruktioner om, hvordan  
det gøres. 

www.gardena.com/dk/support/supportcenter-for-robotplaeneklipper/ 
videoer-robotplaeneklippere/



Instruktionsmanualer
Lær mere
Er instruktionsmanualen forsvundet? Hvis du har brug for flere  
oplysninger, får du svar på dine spørgsmål i vores robotplæneklipper 
supportcenter.

Robot-tjek
Opfølgning på din robotplæneklipper
Flere forhandlere selv eller deres samarbejdspartnere tilbyder  
professionelt tjek, inklusive vinteropbevaring, for at sikre at din  
robotplæneklipper er i perfekt stand og klar til forårets komme.

Forårs-tjek
Gør robotplæneklipperen klar til den nye klippesæson
Forbered robotplæneklipperen til den nye sæson efter sit “vinterhi”:  
Find guiden på vores online supportcenter.

Supportcenter for robotplæneklippere
www.gardena.com/dk/supportcenter

Få mere inspiration og information på
www.gardena.com/dk/produkter/plaenepleje/ 
robotplaeneklipper/

Robotplæneklippere service
E-mail: husqvarna@husqvarna.dk
Telefon: +45 70 26 47 70



Kliping

Vanding

Intelligens

Netværk

Havearbejde på 
den smarte måde
Professionel havepleje med hjerte, sind og god teknologi.  
GARDENA smart System
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Sæt

smart SILENO city Set smart SILENO life Set

Indhold smart Gateway, smart SILENO city smart Gateway, smart SILENO life

Græsplæne-
areal

Op til  
500 m2

Op til  
750 m²

Op til  
1000 m²

Op til  
1250 m²

Art. No. 19066-36 19113-36 19114-36 19115-36

Slå aldrig græs igen! Fuldautomatisk - perfekte trimmede græsplæner  
og behovbaseret vanding af planter

For mere information og flere  
produkter, besøg www.gardena.com/
dk/produkter/smart/

Altid forbundet med haven.  
Med dit hjerte og din  
smartphone.
GARDENA robotplæneklippere findes også i SMART versioner, hvilket er den ideelle introduktion til det  
fremsynede SMART system der kombinerer vanding, plænepleje og meget merer - alt i ét intelligent system. 

Hold altid øje med din have
Hvad enten du har en robotplæneklipper, vandingscomputer,  
fugtighedssensor eller lys i haven, giver GARDENA SMART  
appen dig et fuldt overblik. Én enkel app til hele haveplejen.

Optimal plæneklipning og 
fuldautomatisk, behovbaseret vanding
SMART systemet indeholder ikke kun robotplæneklippere der sikrer at din 
plæne er slået til perfektion: en SMART vandingscomputer, i kombination 
med en SMART sensor, sikrer behovbaseret, automatisk vanding.  
Så planterne kun vandes når de virkelig har behov for det.



0271200785004

Husqvarna Danmark A/S 
Lejrvej 19 
3500 Værløse 
Danmark 

Robotplæneklippere support

Telefon: +45 70 26 47 70 
E-mail: husqvarna@husqvarna.dk

GARDENA smart System support

Telefon: +45 70 26 47 70 
E-mail: husqvarna@husqvarna.dk

GARDENA Service 

Hvis du har spørgsmål til installation af robotplæneklipperen eller har 
brug for flere oplysninger, bedes du kontakte os på, besøg os på  
www.gardena.com/dk. Her finder du omfattende installationsvideoer, 
svar på ofte stillede spørgsmål og mange  flere oplysninger, fakta og 
forslag.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer, herunder ændring af 
produkter. Der tages forbehold for trykfejl. 

© GARDENA 2019

www.gardena.com/dk
www.gardena.com/dk/produkter/smart/
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