GARDENA
Robotmaaiers
gardena.com

Unieke bediening
via GARDENA
smart App

Natuurlijk is hij
van GARDENA.
De GARDENA SILENO robotmaaiers zijn ontwikkeld voor
eenvoudig en moeiteloos gazononderhoud. Probleemloos
door onze 25 jaar lange ervaring.
Betrouwbaar en volledig automatisch. In 2020 zijn alle
modellen ook beschikbaar als smart-model voor een
eenvoudige en veilige bediening met uw vingertoppen via
de GARDENA smart App.

Maaien met
maaiexperts

WAUWWWWW.

Unieke bediening
via GARDENA
smart App

Navigeert als de beste.

Maait de smalste doorgangen
en de kleinste hoekjes met
betrouwbare precisie.

PSSSSST
De stilste robotmaaier.

De allerstilste in zijn klasse.
Je hoort nauwelijks dat hij maait.

PFFFFF.
Weerbestendig.

Wind en regen, omlaag of tegen
een heuveltje op. Waar andere
robotmaaiers moeite hebben, loopt
de SILENO als een zonnetje.
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CORRIDOR CUT
Zelfs moeilijke of smalle passages vanaf
60 cm breed vormen geen probleem voor
de SILENO city en SILENO life, dankzij
de CorridorCut functie. Een speciaal
maaipatroon zorgt voor een gelijkmatig
gemaaid gazon.

WERKTERREIN
Dankzij de geleidingsdraad navigeert de
maaier betrouwbaar over het gazon, door
smalle passages en neemt de kortste
route terug naar het laadstation. Zo blijft
meer energie over voor het maaien. Het
laadstation kan ook buiten het maaigebied
worden geplaatst.

SLIM
Met SpotCutting, een
spiraalmaaifunctie. Ideaal voor
moeilijk bereikbare plaatsen
zoals onder trampolines of
tuinmeubelen.
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MAATWERK
Alle modellen zijn uitgerust met de
SensorControl functie: Het intelligente
maaisysteem past de maaifrequentie
automatisch aan de groeisnelheid van
het gras.
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EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Eenvoudige installatie in een
handomdraai dankzij de handleiding en
snelgids en/of de handige video’s.

IN WEER EN WIND
Ook in de regen werkt de robotmaaier altijd
betrouwbaar en efficiënt. Een regensensor is niet
nodig! Uw gazon houdt van de mix van zon en
regen, omdat het dan snel en dicht groeit. De
SILENO robotmaaier doet zijn werk onder alle
weersomstandigheden: hij maait zonder dicht te
slibben, zelfs bij nat weer en zorgt zo elke dag
voor de optimale gazonlengte.

Installatie film

www.gardena.com/robotic-installation

EXACT
Bewezen technologie zorgt voor uitstekende
resultaten: dankzij de GARDENA grensdraad,
weet de robotmaaier precies waar hij moet
maaien – tot op de centimeter nauwkeurig.
De grens- en zoekdraden hoeven niet ingegraven
te worden, maar verdwijnen na een aantal weken
onzichtbaar in het gazon.

VORST SENSOR
Zodra de buitentemperatuur het
vriespunt nadert, wordt het schema
van de robotmaaier opgeschort
(SILENO city en SILENO life).
Dit beschermt het gazon, omdat
maaien het gras beschadigt
als het bevroren is.

EENVOUDIG TE REINIGEN
Je kunt de SILENO city/life gewoon
met de tuinslang schoon spuiten.

STREEPLOOS DANKZIJ
HET SENSORCUT SYSTEM
Een perfecte, streeploze, dichte
grasmat. De tweezijdig geslepen
precisiemessen maaien het gras
gelijkmatig en netjes vanuit alle
richtingen.
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Onze
robotmaaiers

duurza am
Met mulch functie. Praktisch: de fijne
grasresten blijven liggen als
natuurlijke meststof en zorgen voor
een mooi, groen en gezond gazon.

SILENO city
S

Alle robotmaaiers
ook verkrijgbaar
als smart model

< 250 m2

Art.nr. 15001 | Art.nr. smart Model

19069

< 500 m2

Art.nr. 15002 | Art.nr. smart Model

19066

< 50 m2

Art.nr. 15101 | Art.nr. smart Model

19113

< 1000 m2

Art.nr. 15102 | Art.nr. smart Model

19114

< 1250 m2

Art.nr. 15103 | Art.nr. smart Model

19115

Voor kleinere
gazons.

SILENO life
flexibel
Hoe hoog moet het gras?
De maaihoogte is makkelijk instelbaar.

M
Voor middelgrote
gazons.

SILENO+
onafhankelijk
Volledig zelfstandig maaien
en opladen, dat is pas
genieten.
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< 1600 m2

Art.nr. 4055 | Art.nr. smart Model

19064

< 2000 m2

Art.nr. 4050 | Art.nr. smart Model

19065

Voor grote gazons.
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SILENO city

SILENO life

Geniet ervan om gazons tot 500 m² te onderhouden.

De stille maaier voor middelgrote gazons tot 1250 m².

CORRIDOR CUT
Maait betrouwbaar en gelijkmatig nauwe
passages en doodlopende stukken vanaf
60 cm.
MAAIOPPERVLAKTE
Tot 500 m²

MAAITIJDEN INSTELLEN VIA
INSTALLATIE WIZZARD
Afmeting van het gazon en
gewenste maaitijden invoeren,
en er wordt automatisch een
maaischema berekend en
uitgevoerd.

ZEER STIL
Gegarandeerd
slechts 58 db(A).

SPOT CUTTING
Gericht, spiraalvormig
maaien van stukken
gazon met hoger gras.

EENVOUDIG MET DE
TUINSLANG TE REINIGEN

HELLINGEN
Tot 35 %

FLEXIBEL LAADSTATION
Zelfs in een klein hoekje of buiten
het maaigebied te plaatsen.
IDEAAL VOOR ELK TERREIN
De robotmaaier is zeer wendbaar door het
draaibare achterwiel.

SENSOR CONTROL
Past de maaifrequentie aan de
groeisnelheid van het gras aan.

App – altijd en overal. Voor meer
informatie, zie pagina 19.
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MAAIOPPERVLAKTE
Tot 1250 m²

MAAITIJDEN INSTELLEN VIA
INSTALLATIE WIZZARD
Afmeting van het gazon en
gewenste maaitijden invoeren,
en er wordt automatisch een
maaischema berekend en
uitgevoerd.

ZEER STIL
Gegarandeerd
slechts 58 db(A).

SPOT CUTTING
Gericht, spiraalvormig
maaien van stukken
gazon met hoger gras.

EENVOUDIG MET DE
TUINSLANG TE REINIGEN

AANPASSING AAN HET TERREIN
De twee zwenkbare geïntegreerde achterwielen
maken de robotmaaier bijzonder wendbaar en
houden deze stabiel, zelfs op oneffen
oppervlakken.

HELLINGEN
Tot 35 %

SENSOR CONTROL
Past de maaifrequentie aan de
groeisnelheid van het gras aan.

FLEXIBEL LAADSTATION
Zelfs in een klein hoekje of buiten
het maaigebied te plaatsen.

Eveneens beschikbaar in smart versie:

Eveneens beschikbaar in smart versie:
comfortabele besturing via de

CORRIDOR CUT
Maait betrouwbaar en gelijkmatig nauwe
passages en doodlopende stukken vanaf
60 cm.

comfortabele besturing via de

Unieke bediening
via GARDENA
smart App

App – altijd en overal. Voor meer
informatie, zie pagina 19.
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Unieke bediening
via GARDENA
smart App

13

SILENO+

jou?
Welk model past het beste bijs
Ontdek onze robotmaaier
op www.gardena.com

Overzicht robotmaaiers
S

De beste keus voor grote gazons tot 2000 m2.

MAAIOPPERVLAKTE
Tot 2000 m2
SPOT CUTTING
Gericht, spiraalvormig
maaien van stukken
gazon met hoger gras.

ZEER STIL
Gegarandeerd
slechts 60 db(A).

HELLINGEN
Tot 35 %

EASY PASSAGE
Automatisch smalle
passages onderhouden.
SENSOR CONTROL
Past de maaifrequentie aan de
groeisnelheid van het gras aan.

FLEXIBEL LAADSTATION
Zelfs in een klein hoekje of buiten
het maaigebied te plaatsen.

Voor kleinere gazons

M

Voor middelgrote gazons

Voor grote gazons

L

Beschrijving

SILENO city

SILENO city

SILENO life

SILENO life

SILENO life

SILENO+

SILENO+

Gazonoppervlakte

Tot 250 m

Tot 500 m

Tot 750 m

Tot 1000 m²

Tot 1250 m²

Tot 1600 m²

Tot 2000 m²

Accessoires

150 m begrenzingsdraad,
200 krammen,
4 connectors,
5 verbindingsstukken

150 m begrenzingsdraad,
200 krammen,
4 connectors,
5 verbindingsstukken

150 m begrenzingsdraad,
300 krammen,
4 connectors,
5 verbindingsstukken

150 m begrenzingsdraad,
300 krammen,
4 connectors,
5 verbindingsstukken

250 m begrenzingsdraad,
300 krammen,
4 connectors,
5 verbindingsstukken

250 m begrenzingsdraad,
400 krammen,
4 connectors,
5 verbindingsstukken
9 reservemessen

250 m begrenzingsdraad,
400 krammen,
4 connectors,
5 verbindingsstukken
9 reservemessen

Accu

Lithium-ion accu

Lithium-ion accu

Lithium-ion accu

Lithium-ion accu

Lithium-ion accu

Lithium-ion accu

Lithium-ion accu

Max. helling

Tot 35 %

Tot 35 %

Tot 35 %

Tot 35 %

Tot 35 %

Tot 35 %

Tot 35 %

2

2

2

Maaihoogte-instelling

2  – 5 cm

2  – 5 cm

2  – 5 cm

2  – 5 cm

2  – 5 cm

2  – 6 cm

2  – 6 cm

Gewicht

Ca. 7,3 kg

Ca. 7,3 kg

Ca. 8,3 kg

Ca. 8,3 kg

Ca. 8,3 kg

Ca. 9,6 kg

Ca. 9,6 kg

Veiligheidsinstellingen

PIN code

PIN code

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

Eenvoudig met
tuinslang te reinigen

•

•

•

•

•

–

–

Gegarandeerd
geluidsniveau (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

60 (dB)A

60 (dB)A

CorridorCut – nauwe
doorgangen maaien

•

•

•

•

•

–

–

Vorst sensor

•

•

•

•

•

–

–

Sensor Control

•

•

•

•

•

•

•

Art.nr.

15001

15002

15101

15102

15103

4055

4050

Art.nr. smart Model

19069

19066

19113

19114

19115

19064

19065

Accessoires

Garage voor robotmaaiers
Geschikt voor
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Art.nr.

15020

Garage voor robotmaaiers
Geschikt voor
SILENO+,
smart SILENO+
Art.nr.

4011

Muurhouder
Geschikt voor
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Art.nr.

4045

Muurhouder
Geschikt voor
SILENO+,
smart SILENO+
Art.nr.

4042

Eveneens beschikbaar in smart versie:
comfortabele besturing via de
App – altijd en overal. Voor meer
informatie, zie pagina 19.

Unieke bediening
via GARDENA
smart App

Winter beschermbox
voor kabels
Geschikt voor alle
robotmaaiers
Art.nr.
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4056

NATUURLIJK VAN GARDENA

Opbergtas
Geschikt voor alle
robotmaaiers
Art.nr.

Onderhouds- en
reinigingsset
Geschikt voor alle
robotmaaiers
4057

Art.nr.

Wielborstels
Geschikt voor robotmaaiers
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
4067

Art.nr.

4030

15

Ondersteuning en service
Hoe krijg je een mooi gezond gazon en meer vrije tijd?
Met een robotmaaier! Maar welke robotmaaier is de juiste?
Waar moet ik rekening mee houden?
Met onze service en garantie zit je altijd goed.
De GARDENA service
Veel gestelde vragen
Heb je een vraag? Bekijk de antwoorden in ons Online Support Centrum
voor robotmaaiers.
Installatievideo’s
Hoe installeren?
Onze installatievideo’s geven stap voor stap de exacte uitleg voor een
perfecte installatie.

Handleidingen
Meer weten
Handleiding verloren?
Of wil je gewoon meer weten, surf naar onze website.

Robotmaaiers Online Support Centrum
www.gardena.com
Voor meer inspiratie en informatie
www.gardena.com
Service robotmaaiers
E-mail: service@gardena.be
Tel.: +32 (0)2 720 92 12		
Fax: +32 (0)2 720 57 19		

E-mail: service@gardena.nl
Tel.: +31 (0)36 521 00 10
Fax: +31 (0)36 521 00 99

Laat je tuin nooit
alleen.

GARDENA smart system
De GARDENA robotmaaiers zijn ook verkrijgbaar in smart uitvoering. De ideale
instap naar het GARDENA smart system dat bewatering en gazonverzorging
combineert in één slim systeem – van afstand te bedienen via de
GARDENA smart App.

Waar je ook bent, met een intelligent besproeiingssysteem
en een robotmaaier is je tuin altijd in goede handen.

Altijd controle over je tuin
Of je nu een robotmaaier, besproeiingscomputer, vochtsensor of
tuinverlichting hebt, met de GARDENA smart App heb je alles onder
controle. Eén App voor alles op het gebied van tuinverzorging.

Optimale gazonverzorging en volledig
automatische en watersparende besproeiing
Binnen het GARDENA smart system is het niet alleen de robotmaaier die
zorgt voor een perfect gazon. De smart Water Control zorgt in combinatie
met de smart Sensor voor een op de behoefde afgestemde, automatische
bewatering. Er wordt alleen bewaterd als het nodig is.

Voor meer informatie en producten,
bezoek www.gardena.com

Nooit meer zelf grasmaaien! Volautomatische en perfect verzorgde gazons
en besproeiing als het nodig is.
Set

Set

Set

Set

smart SILENO city Set

smart SILENO life Set

smart SILENO+ Set

smart system Start Set

Inhoud

smart Gateway, smart SILENO city

smart Gateway, smart SILENO life

smart Gateway, smart SILENO+

smart Gateway, smart SILENO city,
smart Sensor, smart Water Control

Maaioppervlakte

Tot 250 m2

Tot 500 m2

Tot 750 m²

Tot 1000 m²

Tot 1250 m²

Tot 1600 m2

Tot 2000 m2

Tot 500 m2

Art.nr.

19069

19066

19113

19114

19115

19064

19065

19200

NATUURLIJK VAN GARDENA
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Art.nr. 47205-54

271200785004

Husqvarna Belgium NV		
GARDENA Division 			
Leuvensesteenweg 542		
Planet II E 			
1930 Zaventem

Husqvarna Nederland BV
GARDENA Division
Postbus 50131
1305 AC Almere

Robotmaaiers Support Service
Tel.: +32 (0) 2 720 92 12		
Fax: +32 (0) 2 720 57 19		
E-mail: info@gardena.be 		

Tel.: +31 (0) 36 521 00 10
Fax: +31 (0) 36 521 00 99
E-mail: info@gardena.nl

gardena.be 			

gardena.nl

GARDENA Service
Indien u vragen hebt over de installatie van de robotmaaier of hebt u andere informatie
nodig, contacteer ons gerust. Op onze website vindt u installatievideo’s, antwoorden
op veelgestelde vragen en veel informatie en handige tips.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen, waaronder
wijzigingen aan het product.
© GARDENA 2020
Meer informatie en producten op onze website:

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

