Gör det du älskar.
GARDENA robotgräsklippare tar
hand om din gräsmatta
gardena.com
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Vad gör SILENO
till det bästa
valet?
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Släpp taget.
De nya modellerna
är här. SILENO city
och SILENO life.
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SILENO city för små trädgårdar och SILENO life för medelstora
trädgårdar är vägen till en vacker gräsmatta. Dessa två
modeller ingår i den nya generationen robotgräsklippare.
Ärligt talat: Även små till medelstora trädgårdar
kan vara krävande.

KTIO NER

• Kan styras via smartphone
• Kan tvättas med slang
• Med inställningsguide
Vill du läsa mer? Vi slår hål på de sex största myterna kring robotgräsklippare
på www.gardena.com/robotic.

Låt bara det bästa duga
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Ta en titt på de viktigaste funktionerna som gör GARDENA till det
mest pålitliga alternativet.
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användarvänlighet
Installera, programmera och
sätt igång på nolltid. Med enkel
menynavigering och steg-för-steg
installationsguide.
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t yst
Tystare än de andra –
mindre än 58 db(A).
Bra för grannsämjan och
semesterfriden.

funger ar i all a väder
Med samma nivå av
effektivitet och tillförlitlighet.
Regnsensor behövs inte!
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enk elhet
När det behövs kan SILENO city/life
spolas av med trädgårdsslangen och
är redo att köra igen på ett kick!

intelligent
Med punktklippning, en sorts
spiralklippning som lämpar sig för
svåråtkomliga ytor, till exempel under
studsmattan eller trädgårdsmöblerna.
(SILENO life och SILENO+).
gör det du gillar
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De viktigaste funktionerna i våra robotgräsklippare.

smidig
Trånga utrymmen? Inga problem.
Robotgräsklipparna tar sig igenom
passager så smala som 60 cm
mellan begränsningskablarna.

oberoende
Helt självgående
gräsklippning och
laddning är lika med
total avkoppling.
e x ak t
Beprövad teknik som ger exakta
resultat: Tack vare GARDENA
begränsningskabel vet robotgräsklipparen definitivt var den ska
klippa – ända ned till exakt
centimeter.
• Noggrann
• Tillförlitlig
• Flexibel
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anpassad
SILENO life och SILENO+ -modellerna har också
SensorControl-funktion:
Det intelligenta klippsystemet ställer automatiskt
in klipptiden baserat på grästillväxten.

enk el at t installer a
Installationen är superenkel och
snabb, men vad händer om du helt
enkelt inte har tid? All information
om vår installationstjänst hittar du på
sidan 16 eller online:

Installationsfilmer
www.gardena.com
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spårfri gräsmat ta
tack vare sensorcut - funk tion
Perfekt, nära klippning utan ränder –
precisionsslipade knivblad klipper gräset
jämnt och snyggt från alla riktningar.
gör det du gillar
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De viktigaste funktionerna i våra robotgräsklippare.

hållbar
Med praktisk mulchingfunktion: det
fina gräsklippet faller tillbaka ner
i gräset som naturlig gödning
och ger näring till ända ner
gräsroten.

fle xibel
Behöver du ändra klipphöjden vrider du
bara på en centralt placerad ratt.

st yrning
Tack vare guidekablarna navigerar
den tillförlitligt över alla gräsytor,
genom trånga passager och tillbaka
till laddstationen den kortaste
vägen. Detta innebär att mer
energi läggs på klippning.
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Våra
robotgräsklippare
SILENO city

SILENO life

SILENO+

15001

15002

15101

15102

15103

4055

250 m2

500 m2

750 m2

1000 m2

1250 m2

1600 m2

19066

19113

S
För små gräsmattor.

gör det du gillar

19114

M
För medelstora gräsmattor.

19115

19064

L
För stora gräsmattor.
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SILENO city
Ett enkelt sätt att få en välmående
gräsmatta och tid att njuta av den.

ställ in klipptider med
hjälp av install ations guiden

klippy ta

Ange gräsmattans storlek och önskade
klipptider så beräknas och genereras
ett schema automatiskt.

upp till 500 m²

t yst
gräsklippare

Endast 58 db(A) garanterat.

enk el rengöring
med trädgårds sl ang
fle xibel pl acering
av l addstationen
terränganpassning

Det roterande bakhjulet gör att
robotgräsklipparen får extra lätt att
röra sig genom gräsmattans alla vrår.
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e asypassage - funk tion

Även i trånga sektioner och
utanför klippområdet.

Automatisk hantering av smala passager.

gör det du gillar

SILENO life
En tyst gräsklippare för medelstora gräsmattor

NYHET!

spot cut ting

Riktad spiralklippning av
områden med högre gräs.

klippy ta

ställ in klipptider med
hjälp av install ations guiden
Ange gräsmattans storlek och önskade
klipptider så beräknas och genereras
ett schema automatiskt.

upp till1250 m²

enk el rengöring
med trädgårds sl ang

t yst
gräsklippare

Endast 58 db(A) garanterat.

terr ain adaptation

De två pendlande integrerade bakhjulen
gör robotgräsklipparen särskilt manövrerbar
och håller den stabil även på ojämna ytor.

sensor control

Anpassar klippfrekvensen efter
grästillväxten.

e asypassage - funk tion

Automatisk hantering av smala passager.

fle xibel pl acering
av l addstationen

Även i trånga sektioner och
utanför klippområdet.

App
connected

Finns även som smartversion som du smidigt styr via smart App - närsomhelst och
var du än befinner dig. För mer information se sidan 19.

gör det du gillar
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SILENO+
Den bästa modellen för stora gräsmattor.

NYHET!

klippy ta

upp till 1600 m2

spot cut ting

Riktad spiralklippning av
områden med högre gräs.

t yst
gräsklippare
Endast 60 db(A)
garanterat.

sensor control
e asypassage - funk tion

Anpassar klippfrekvensen efter
grästillväxten.

Automatisk hantering av smala passager.

fle xibel pl acering
av l addstationen
lutningar

Även i trånga sektioner och
utanför klippområdet.

Upp till 35 %

App
connected

Finns även som smartversion som du smidigt styr via smart App - närsomhelst och
var du än befinner dig. För mer information se sidan 19.
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Vilken passar dig?
en på
Upptäck robotgräsklipparguidsupport
se/
http://www.gardena.com/

Robotgräsklipparen i korthet

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Produktbeskrivning

SILENO city
För små
gräsmattor.

SILENO city
För små
gräsmattor.

SILENO life
För medelstora
gräsmattor.

SILENO life
För medelstora
gräsmattor.

SILENO life
För medelstora
gräsmattor.

SILENO+
För stora
gräsmattor.

Gräsyta

Upp till 250 m2

Upp till 500 m2

Upp till 750 m2

Upp till 1000 m²

Upp till 1250 m²

Upp till 1600 m²

Energiförbrukning under
maximala prestanda

Cirka 4 kWh/månad

Cirka 7 kWh/månad

Cirka 8 kWh/månad

Cirka 8 kWh/månad

Cirka 8 kWh/månad

Cirka 9 kWh/månad

Tillbehör

150 m begränsningsslinga,
200 märlor,
4 kopplingar,
5 anslutnings

150 m begränsningsslinga,
200 märlor,
4 kopplingar,
5 anslutnings

200 m begränsningsslinga,
300 märlor,
4 kopplingar,
5 anslutningsklämmor

200 m begränsningsslinga,
300 märlor,
4 kopplingar,
5 anslutningsklämmor

250 m begränsningsslinga,
300 märlor,
4 kopplingar,
5 anslutningsklämmor

250 m begränsningsslinga,
400 märlor,
4 kopplingar,
5 anslutningsklämmor, 9 reservknivar

Batterisystem

Litiumjonbatteri

Litiumjonbatteri

Litiumjonbatteri

Litiumjonbatteri

Litiumjonbatteri

Litiumjonbatteri

Max tillåten lutning

Upp till 25 %

Upp till 25 %

Upp till 30 %

Upp till 30 %

Upp till 30 %

Upp till 35 %

Klipphöjd, justerbar

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

Vikt

Cirka 7,0 kg

Cirka 7,0 kg

Cirka 8,0 kg

Cirka 8,0 kg

Cirka 8,0 kg

Cirka 9,6 kg

Säkerhetsinställning

PIN-kod

PIN-kod

PIN-kod, larm

PIN-kod, larm

PIN-kod, larm

PIN-kod, larm

Kan tvättas med slang

•

•

•

•

•

–

Garanterad ljudeffektsnivå
(dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

60 (dB)A

Art.nr

15001

15002

15101

15102

15103

4055

Art.nr smart Modell

–

19066

19113

19114

19115

19064

Tillbehör
NYHET!

Hus för robotgräsklippare
Passar
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Art.nr

Art.nr

4011

15020

Vinterskyddslåda för slingkabel
Passar alla robotgräsklippare
Art.nr

Hus för robotgräsklippare
Passar
SILENO+, smart SILENO+

4056

Väggfäste
Passar
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Art.nr

Förvaringsväska
Passar alla robotgräsklippare
Art.nr

4057

Art.nr

4067

Hjulborstar
Passar
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Art.nr

gör det du gillar

4042

4045

Underhålls- och rengöringskit
Passar alla robotgräsklippare
Art.nr

Väggfäste
Passar
SILENO+, smart SILENO+

4030
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Support och service
Hur får man en vacker, välmående gräsmatta och frigör mer tid?
Svaret är enkelt; Med en robotgräsklippare. Men vilken robotgräsklippare
ska jag ha? Vad ska jag tänka på för att välja rätt?
Vår produktguide på www.gardena.com hjälper dig att hitta rätt
robotgräsklippare för dina behov.
Bruksanvisningar
Lär dig mer
Har användarhandboken försvunnit? Om du behöver mer information
hittar du svar på dina frågor på www.gardena.com
Vår tjänst i korthet
Vanliga frågor
Har du många frågor? Hitta svaren i vårt supportcenter online
för robotgräsklippare.
Planeringstjänst
Rätt robotgräsklippare för alla trädgårdar
Vi ger råd om val och underlättar planeringen. Onlinesupport hittar
du i supportcentret för robotgräsklippare eller med vår
robotgräsklipparservice.
Utökad garanti
Bekymmerslös klippning
Med GARDENAs utökade garanti har du fullt skydd, och du kan
välja mellan ett flertal olika servicepaket för att tillgodose dina behov.
Installationsservice
Installera och låt klippandet börja
Det är enkelt att installera en robotgräsklippare. Om du inte har tid
att göra det själv kan du låta ett proffs göra jobbet för en fast avgift.
Installationsfilmer
Så här gör du
Våra installationsfilmer ger steg-för-steg-instruktioner om hur det går till.

Bruksanvisningar
Lär dig mer
Har användarhandboken försvunnit? Om du behöver mer information
kan du besöka supportcentret för robotgräsklippare.
Kontroll för din robotgräsklippare
Med inspektionstjänsterna Comfort och Premium
inklusive vinterförvaring kan du vara säker på att robotgräsklipparen
fungerar felfritt inför våren.
Vårkontroll
Gör robotgräsklipparen redo för den nya klippsäsongen
Förbered robotgräsklipparen för en ny säsong efter "vinterdvalan":
Du hittar guiden till vårkontrollen här.

Supportcenter för robotgräsklippare
https://www.gardena.com/se/support/
robotic-mower-support-center/
Mer inspiration och information finns på
https://www.gardena.com/se/produkter/
grasmattevard/robotgrasklippare/

Den smarta
trädgården
Trädgårdsproffset med själ, hjärta och smart teknik.
GARDENA smart system.

El-adapter

Bevattning

Klippning

Intelligens

Alltid kontakt med trädgården. Med ditt hjärta
och din smartphone.
GARDENAs robotgräsklippare finns även som smartversioner, den perfekta introduktionen till det banbrytande
smart system, där bevattning, gräsmattevård och mycket annat samlas i ett intelligent system.

Håll alltid ett öga på trädgården

Optimal gräsklippning och
helautomatisk behovsbaserad bevattning

Oavsett om det gäller robotgräsklippning, bevattning, jordfuktighet eller
trädgårdsbelysning får du en fullständig överblick med GARDENA
smart app. En enda app för alla typer av trädgårdsskötsel.

Smart system täcker inte bara robotgräsklippning som säkerställer
högkvalitativ gräsklippning, utan har även smart Water Control som
tillsammans med smart Sensor används för behovsbaserad automatisk
bevattning. Växterna vattnas endast när de verkligen behöver det.

Mer information och produkter
finns på www.gardena.com/smart

Du behöver aldrig mer klippa gräset själv! Helautomatisk – perfekt skötta
gräsmattor och behovsbaserad bevattning av växter
NYHET!

Set

Set

NYHET!

Set

Set

smart SILENO city Set

smart SILENO life Set

smart SILENO+ Set

smart system Start-Set

Innehåll

smart Gateway, smart SILENO city

smart Gateway, smart SILENO life

smart Gateway, smart SILENO+

smart Gateway, smart SILENO city,
smart Sensor, smart Water Contol

Gräsyta

Upp till
500 m2

Upp till
750 m²

Upp till
1000 m²

Upp till
1250 m²

Upp till
1600 m2

Upp till
500 m2

Art.nr

19066

19113

19114

19115

19064

19200

gör det du gillar
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Art.nr 47204-50

271200785004

Husqvarna AB
561 82 HUSKVARNA
Sweden

Råd om robotgräsklippare
Tel.: 036-36 40 00

GARDENA på webben
Välkommen att besöka www.gardena.com för mer information om
våra produkter. Där hittar du även installationsfilmer, svar på vanliga
frågor och mer inspiration, fakta och tips.

GARDENA Sverige i sociala medier
Följ oss på Facebook och Instagram för smarta trädgårdstips,
inspiration och nyheter.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar, vilket omfattar ändringar
av produkter.
© GARDENA 2019

www.gardena.com
www.gardena.com/smart

