Dari to, kas tev patīk.
GARDENA robotizētie zāles pļāvēji
gardena.lv
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Kas padara
SILENO par
labāko izvēli?

Jaunie modeļi
ir uzradušies.
SILENO city un
SILENO life.
SILENO city maziem dārziem un SILENO life vidējiem dārziem ir labākais risinājums, lai sasniegtu skaistu zālienu. Šie divi modeļi ir daļa no mūsu jaunās paaudzes robotiem zāles pļāvējiem. Jo, ja godīgi:
Pat mazu un vidēju zālienu uzturēšana un sakopšana var aizņemt daudz laika un
darba.
• Var mazgāt ar šļūteni
• Viegli uzstādīt
Vēlaties uzzināt vairāk? Mēs izkliedējam sešus lielākos mītus par robotiem zāles
pļāvējiem vietnē https://www.gardena.com/lv/produkti/zaliena-kopsana/robotizetiezales-plaveji/

Pļaušana ar zāles
pļaušanas meistariem
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Svarīgākās funkcijas mūsu zāles pļāvējiem robotiem
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intuitīvs
Instalēšana, programmēšana un darbošanās vienā mirklī. Pateicoties vienkāršai izvēlnei, navigācijai un iestatīšanas palīgam.
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kluss
Klusāks par pārējiem —
mazāk kā 58 db(A). Arī
kaimiņi būs pateicīgi.

strādā jebkurā laikā
Vienmēr efektīvi padarīts darbs.
Nav nepieciešams lietus sensors!
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nav sareŽĢīts

Vienkārši nomazgājiet SILENO city/life
izmantojot dārza šļūteni. Un atkal
gatavs darbam!

Gudrs
Vietas pļaušana ar spirāles režīma funkciju
grūti nopļaujamās vietās kā zem batutiem vai
dārza mēbelēm. (SILENO life un SILENO+)

do what you love
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Mūsu robotizēto zāles pļāvēju svarīgākās funkcijas

veikls

Šauras vietas? Nekādu problēmu.
Roboti zāles pļāvēji pārvietojas pa
koridoriem, kas ir 60 cm
starp robežvadiem.

PatstāvīGs
Pilnīgi autonomā
pļaušana un uzlāde
ir tīra relaksācija.
PreCīZs
Pierādīta tehnoloģija nodrošina precīzu rezultātu: Pateicoties GARDENA
robežu vadam, robots zālles pļāvējs
zina kur pļaut - līdz centimetra
precizitātei.
• Precīzs
• Uzticams
• Pielāgojams
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PielāGojaMs
SILENO life un SILENO + modeļiem ir arī
SensorControl funkcija: inteliģenta griešanas
sistēma automātiski noregulē pļaušanas laiku
pamatojoties uz zālāju augšanu.

vieGli uZstādīt
Uzstādīšana ir tikpat vienkārša kā
ABC un to var ātri izdarīt, bet ko darīt,
ja jums vienkārši nav laika to darīt?
Visa informācija par mūsu instalācijas
pakalpojumiem var atrast 16. lpp
vai tiešsaistē:

Instalācijas filmas

P

https://www.gardena.com/lv/serviss-un-atbalsts/
robotizeto-zales-plaveju-atbalsta-centrs/uzstadisanas-video/
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PerFekts Zālājs PateiCoties
sensorCut sistĒMai
Perfekts - bez svītrām, zemi nopļauts - pateicoties
augstas kvalitātes asmeņiem abās pusēs palīdz
nopļaut zālāju tīri no visām pusēm.
do what you love

09

Mūsu robotizēto zāles pļāvēju svarīgākās funkcijas

ilGtsPĒjīGa
Ar mulča funkciju. Praktiski:
Nogrieztais zāles stiebrs ir dabisks
mēslojums un palīdz uzturēt zālienu
tieši pie sakņu zonas.

reGulĒjaMs
Cik daudz vajag nogriezt?
Augstumu var pielāgot pēc vajadzības.

PavadoŠais vads
Pateicoties pavadošajiem kabeļiem, tas
pārvietojas pa visām zālāju zonām,
šaurām sekcijām un atpakaļ uz uzlādes
staciju, izmantojot visīsāko ceļu.
Tas nozīmē, ka paliek vairāk enerģijas,
lai varētu pļaut zālāju.
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do what you love

Mūsu robotizētie
zāles pļāvēji
SILENO city

SILENO life

SILENO+

15001

15002

15101

15102

15103

4055

250 m2

500 m2

750 m2

1000 m2

1250 m2

1600 m2

S
Maziem zālājiem.

do what you love

M
Vidējiem zālājiem.

L
Lieliem zālājiem.
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SILENO city
Izbaudiet pļaut mazas teritorijas

uzvarētājs

iestatīt PĻauŠanas laiku
iZMantojot instalāCijas
asistentu

PĻauŠanas Platība

Ievadiet zāliena lielumu un vēlamo pļaušanu
laiku, un tas automātiski aprēķinās un uzģenerēs grafiku.

līdz 500 m²

kluss PĻāvĒjs

Tikai 58 db(A) garantēti.

vieGla tīrīŠana ar
dārZa ŠĻŪteni

Ērti novietojaMa
lādĒŠanas staCija
adaPtāCija reljeFaM

Rotējošs integrēts aizmugurējais ritenis padara
robotu zāles pļāvēju īpaši manevrētspējīgu.

12

vieGli iet Caur ejāM

Pat šaurās vietās un ārpus
pļaušanas zonas.

Pats tiek caur šauriem koridoriem.

do what you love

SILENO life

!
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Kluss pļāvējs vidēji lieliem zālieniem

sPeCiālas vietas PĻauŠana

Mērķtiecīga, spirālveida pļaušana vietās ar
augstāku zālienu.

PĻauŠanas Platība

iestatīt PĻauŠanas laiku
iZMantojot instalāCijas
asistentu

Ievadiet zāliena lielumu un vēlamo pļaušanu
laiku, un tas automātiski aprēķinās un uzģenerēs grafiku.

līdz 1250 m²

vieGla tīrīŠana ar
dārZa ŠĻŪteni

kluss PĻāvĒjs

Tikai 58 db(A) garantēti.

PielāGoŠanās reljeFaM

Divi integrētie aizmugurējie riteņi padara robotu
zāles pļāvēju īpaši manevrētspējīgu un saglabā
stabilu gaitu pat uz nevienmērīgas virsmas.

kontrole ar sensoru

Pielāgo pļaušanas biežumu zāles augšanas
ātrumam.

do what you love

vieGli iet Caur ejāM

Pats tiek caur šauriem koridoriem.

Ērti novietojaMa
lādĒŠanas staCija

Pat šaurās vietās un ārpus pļaušanas
zonas.
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SILENO+
Top modelis lieliem zālājiem

!
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uzvarētājs

PĻauŠanas Platība
līdz 1600 m2

sPeCiālas vietas PĻauŠana

Mērķtiecīga, spirālveida pļaušana vietās ar
augstāku zālienu.

kluss PĻāvĒjs

Tikai 60 db(A) garantēti.

kontrole ar sensoru
vieGli iet Caur ejāM

Pielāgo pļaušanas biežumu zāles
augšanas ātrumam.

Pats tiek caur šauriem koridoriem.

Ērti novietojaMa
lādĒŠanas staCija
slīPuMs

Pat šaurās vietās un ārpus
pļaušanas zonas.

Līdz 35 %
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Kurš ir piemērots jums?
vēja ieteikumus
Atklājiet robotizēto zāles pļā
/produkti/
/lv
com
https://www.gardena.
les-plaveji/
-za
tie
ize
zaliena-kopsana/robot

Robotic lawnmowers at a glance

JAUNS!

JAUNS!

JAUNS!

JAUNS!

Preces apraksts

SILENO city
Maziem zālājiem.

SILENO city
Maziem zālājiem.

SILENO life
Vidēji lieliem
zālājiem.

SILENO life
Vidēji lieliem
zālājiem.

SILENO life
Vidēji lieliem
zālājiem.

SILENO+
Lieliem zālājiem.

Zāliena platība

Līdz 250 m2

Līdz 500 m2

Līdz 750 m2

Līdz1000 m²

Līdz1250 m²

Līdz 1600 m²

Enerģijas patēriņš pie maksimālās veiktspējas

Aptuveni 4 kWh/
mēnesī

Aptuveni 7 kWh/
mēnesī

Aptuveni 8 kWh/
mēnesī

Aptuveni 8 kWh/
mēnesī

Aptuveni 8 kWh/
mēnesī

Aptuveni 9 kWh/
mēnesī

Aksesuāri

150 m robežvads,
200 āķi,
4 uzmavas,
5 savienotāji

150 m robežvads,
200 āķi,
4 uzmavas,
5 savienotāji

200 m robežvads,
300 āķi,
4 uzmavas,
5 savienotāji

200 m robežvads,
300 āķi,
4 uzmavas,
5 savienotāji

250 m robežvads,
300 āķi,
4 uzmavas,
5 savienotāji

250 m robežvads,
400 āķi,
4 uzmavas,
5 savienotāji,
9 rezerves asmeņi

Akumulatora veids

Litija jonu
akumulators

Litija jonu
akumulators

Litija jonu
akumulators

Litija jonu
akumulators

Litija jonu
akumulators

Litija jonu
akumulators

Maks. slīpums

Līdz 25 %

Līdz 25 %

Līdz 30 %

Līdz 30 %

Līdz 30 %

Līdz 35 %

Pļaušanas augstums,
pielāgojams

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

Svars

aptuveni 7.0 kg

aptuveni 7.0 kg

aptuveni 8.0 kg

aptuveni 8.0 kg

aptuveni 8.0 kg

aptuveni 9.6 kg

Drošības iespējas

PIN kods

PIN kods

PIN kods, trauksme

PIN kods, trauksme

PIN kods, trauksme

PIN kods, trauksme

Mazgājams ar šļūteni

•

•

•

•

•

–

Gaarantētais skaņas līmenis
(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

Aksesuāri
JAUNS!

Robotizēto zāles pļāvēju māja
Der priekš
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Art. Nr.

Art. Nr.

4011

15020

Ziemas kabeļu aizsargkaste
Piemērota visiem robotizētajiem
zāles pļāvējiem
Art. Nr.

Robotizēto zāles pļāvēju māja
Der priekš
SILENO+, smart SILENO+

4056

Sienas stiprinājums
Der priekš
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Art. Nr.

Uzglabāšanas soma
Piemērota visiem robotizētajiem zāles pļāvējiem
Art. Nr.

4057

Art. Nr.

4067

Riteņu birstes
Der priekš
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Art. Nr.

do what you love

4042

4045

Apkopes un tīrīšanas komplekts
Piemērota visiem robotizētajiem
zāles pļāvējiem
Art. Nr.

Wall Bracket
Der priekš
SILENO+, smart SILENO+

4030
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Atbalsts un serviss
Kā iegūt lielisku zālāju un daudz brīvā laika? Ar robotu zāles pļāvēju.
Bet kurš zāles pļāvējs ir pareizais? Kas man ir jāievēro?
Esat drošs izmantojot mūsu atbalstu un servisus.
Mūsu pakalpojums īsumā
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai jums ir daudz jautājumu? Atrodiet atbildes mūsu tiešsaistes robotizētajā Zāles pļāvēju atbalsta centrā.
Plānošanas serviss
Pareizais robotizētais zāles pļāvējs jūsu mauriņam
Mēs iesakām izvēli un palīdzēt plānošanā. Tiešsaistes padomu var atrast
Robotizētā zāles pļāvēja atbalsta centrā vai ar mūsu robotizēto zāles pļāvēju servisu
Pagarinātā garantija/ Servisa pakas
Pļaušana bez uztraukumiem
Ar GARDENA pagarināto garantiju jūs esat pilnībā nodrošināts, un jūs
varat izvēlēties kādu no dažādām pakalpojumu paketēm, lai atrastu sev
piemērotāko.
Instalācijas pakalpojums
Uzstādi un ļauj tam pļaut
GARDENA robotizēto zāles pļāvēju ir viegli uzstādīt. Ja jums nav laika, lai
to izdarītu pats, ļaujiet profesionālim veikt darbu pa vienotu maksu.
Instalācijas filmas
Izskatās šādi
Mūsu instalācijas filmas sniedz detalizētas instrukcijas par to, kā un kas
tiek darīts.

Instrukcijas
Uzzini vairāk
Vai lietošanas instrukcija ir pazudusi? Ja jums nepieciešama papildu informācija, tad saņemt atbildes uz saviem jautājumiem variet Robotizēto zāles
pļāvēju atbalsta centrā.
Pārbaudes pakalpojums
Pārbaudiet savu robotizēto zāles pļāvēju
Komforta un Premium profesionālās pārbaudes pakalpojumi, ieskaitot
ziemas uzglabāšanu. Pārliecinieties, ka jūsu robotizētais zāles pļāvējs ir
pilnā darba kārtībā un ir gatavs pavasarim.
Pavasara pārbaude
Iegūstiet robotizēto zāles pļāvēju gatavu jaunajai
pļaušanas sezonai
Sagatavojiet robotizēto zāles pļāvēju jaunajai sezonai pēc “ziemas miega”:
Atklājiet rokasgrāmatu pavasara pārbaudei šeit.

Robotu zāles pļāvēju atbalsta centrs
https://www.gardena.com/lv/serviss-un-atbalsts/robotizeto-zales-plaveju-atbalsta-centrs/
Lai iegūtu vairāk iedvesmas un informāciju
https://www.gardena.com/lv/produkti/zaliena-kopsana/robotizetie-zales-plaveji/
E-mail: help@gardena.lv
Tel.: +371 67520515

Art. No. 47204-38

0271200785004

GARDENA Deutschland GmbH
89070 Ulm

Robotizēto zāles pļāvēju atbalsts / uzstādīšanas serviss
Telefons
Epasts

+371 67520515
help@gardena.lv

GARDENA Pakalpojumi
Ja jums ir kādi jautājumi par robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanu vai jums ir nepieciešama
papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā www.gardena.lv. Tur jūs atradīsiet detalizētus instalācijas videoklipus, atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem un daudz
citas informācijas, faktus un ieteikumus.
Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas, ieskaitot izmaiņas produktos.
© GARDENA 2019

https://www.gardena.com/lv/produkti/zaliena-kopsana/
robotizetie-zales-plaveji/

