SILENO Robotske
kosilnice

Inteligentna
robotska kosilnica.
SILENO.
GARDENA SILENO robotske kosilnice so plod 20 let izkušenj in
zagotavljajo, da bo vaša košnja trave enostavna in preprosta.
Zanesljivo in popolnoma samostojno.
Na voljo so modeli GARDENA smart ali Bluetooth®, katere
enostavno in varno upravljate s pametnim telefonom in ustrezno
aplikacijo GARDENA smart* ali Bluetooth®.
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*potrebna je spletna registracija

YE A RS | JAH

GARDENA Robotske
kosilnice
Inteligentna robotska kosilnica. SILENO.

Robotske kosilnice GARDENA so inteligentne naprave s funkcijami Full Connect, AI-precise, Auto Weather & Terrain
ter so najtišje v svojem razredu. smart SILENO sedaj vključuje tudi novo strojno opremo LONA, integrirano v paleto
robotskih kosilnic smart. * Naslednja stopnja inteligentne nege trate predstavlja sledenje lokacije, kartiranje vrta,
upravljanje in zaščito območja ter številne druge funkcije.

Enhanced intelligence with
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Full Connect

AI-precise

Kosilnica je povezana s sistemom
smart. Za vaš vrt je poskrbljeno kjer
koli že ste. **

Nova tehnologija* LONATM, ki se uči,
kartira in prilagaja vašemu vrtu.

** Popolna izkušnja smart s paleto
izdelkov GARDENA smart..

* Tehnologija LONA se nanaša le na modele smart SILENO city
in smart SILENO life.

Pro-silent

Auto Weather & Terrain

Najmanj hrupna v svojem razredu.

SILENO kosi v vseh vremenskih
razmerah, v dežju in pripeki,
enostavne ter zapletene trate.
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NOVO
Naslednja stopnja inteligentne nege trate. Nova robotska kosilnica smart SILENO
vsebuje tudi LONA Intelligence. * Tehnologija kartiranja na osnovi umetne
inteligence s sledenjem lokaciji se uči, preslika in prilagaja individualnim vrtom.
LONA Intelligence se bo v okviru posodobitev aplikacije GARDENA smart nenehno
razvijala in potrošnikom tudi v prihajajočih letih ponujala vznemirljive in pomembne
funkcionalnosti izdelkov.
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Garden Mapping

Zone Management

LONATM Intelligence poskrbi, da smart
SILENO preuči individualne zahteve
vrta ter ustvari natančen načrt
vrta, do katerega lahko dostopate v
aplikaciji GARDENA smart. Zemljevid
prikazuje obris trate, vključno z
mejnim in vodilnim kablom ter
polnilno postajo.

LONATM Intelligence omogoča nadzor
nad nego vaše trate. V aplikacij
GARDENA smart lahko določite do 3
virtualna območja na zemljevidu vrta.
Prilagodite različno intenzivnost in
frekvenco košnje glede na razmere in
potrebe posameznih površin.

Area Protect

Location Tracking

Zaščitite poljubna območja vrta pred
košnjo, npr. divji travnik. LONATM
Intelligence omogoči, da določite
območja brez košnje, katera lahko
kadar koli prilagodite v aplikaciji
GARDENA smart.

Aplikacija GARDENA smart poskrbi,
da v realnem času natančno določite
lokacijo kosilnice SILENO smart.
LONATM Intelligence najde vašo
robotsko kosilnico z uporabo GPS
podatkov in kompasa.
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Robotske kosilnice SILENO
pravilno vzdržujejo vašo trato
Več funkcij robotskih kosilnic SILENO.

KOŠNJA PREHODOV
Funkcija CorridorCut poskrbi za
preprosto košnjo zahtevnih in ozkih
prehodov širine od 60 cm med mejnim
kablom. Posebna tehnika premikanja
poskrbi za enakomerno košnjo.

NEZAHTEVNO
Očistite SILENO kar z uporabo vrtne
cevi. In že ste pripravljeni na košnjo!
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PRILAGOJENA KOŠNJA
Vsi modeli uporabljajo funkcijo
SenzorControl - inteligentni sistem
rezanja, ki samodejno prilagodi
čas košnje glede na višino trave.

PAMETNA
Točkovna košnja - funkcija spiralnega
premikanja je idealna za košnjo na
težje dostopnih področjih, kot npr. pod
trampolinom ali vrtnim pohištvom.

TIPALO ZMRZALI
Ko se zunanja temperatura približa ledišču
se urnik robotske kosilnice SILENO
minimo, city in SILENO life, začasno
ustavi. Zaščiti trato, saj se pomrznjena
trava med košnjo poškoduje.
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prilagodljiva
Koliko je potrebno odrezati?
Višina reza se lahko
poljubno prilagodi.

NATANČNA
Preizkušena tehnologija zagotavlja
natančne rezultate. Robotska kosilnica
GARDENA ve do kod mora kositi –
na centimeter natančno, s pomočjo
mejnega kabla. Vodilni in mejni kabel
ni potrebno vkopati, saj ju bo trava s
časoma prerasla in prekrila.

ENOSTAVNA NAMESTITEV
Hitra in enostavna namestitev. Polnilno
postajo lahko namestite poljubno, znotraj ali
zunaj območja košnje. Za več informacij si
oglejte video o namestitvi na spletu.

Namestitveni filmi
www.gardena.si/centerpodpore-robotske-kosilnice
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Ostanite povezani
s svojo robotsko
kosilnico

Na voljo obe
aplikaciji
GARDENA

s sistemom smart ali tehnologijo Bluetooth®
Celoten nabor robotskih kosilnic SILENO za enostavno in inteligentno upravljanje vašega vrta. GARDENA
pričenja novo poglavje z novimi izdelki, ki vključujejo smart* in Bluetooth® tehnologijo. Z uporabo aplikacije
ponujamo lastnikom vrtov udobno rešitev za upravljanje posameznih naprav na vrtu.
**potrebna je spletna registracija

smart

Bluetooth®

Tehnologija umetne inteligence s sledenjem lokacije, ki se
uči, kartira in prilagaja posameznim vrtom.

–

Celovita povezava

–

Popolna povezava s sistemom GARDENA smart: računalniki za zalivanje, namakalne naprave in
črpalke. Popolnoma avtomatiziran vrt in nadzor vseh naprav.

Pametna Hiša

–

Glasovno nadziranje s pomočjo Alexa.

Enostaven nadzor z aplikacijo
Preprosta povezava z aplikacijo GARDENA.

Od koderkoli

Do 10 m

Preprosta namestitev
Enostavna in vodena nastavitev.

Aktivnosti po urniku

Natančno ve, kdaj in kako pogosto pokositi vaš travnik.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so zaščitena blagovna
znamka v lasti Bluetooth SIG, Inc. Vsaka uporaba teh znamk
s strani GARDENA je pod licenco. Druge blagovne znamke in
blagovna imena so last njihovih lastnikov.

Poiščite ustrezno robotsko
kosilnico za vas
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Takojšnji nadzor, kjerkoli že ste
Aplikacija GARDENA smart

Brezplačna aplikacija GARDENA smart omogoča povezavo s celotnim vrtom. Košnja trate in zalivanje še nikdar nista bila
tako udobna. Tudi luči in druge električne naprave na vrtu lahko upravljate enostavno s pomočjo aplikacije. Aplikacija
GARDENA smart se redno posodablja z novimi funkcijami in storitvami. Prav zato je vaš nepogrešljiv spremljevalec na vrtu.

Takojšnji nadzor
Od koder koli

LONATM
Intelligence

Preprosta
namestitev

Aktivnosti po
urniku

Pametni dom

Robotske kosilnice SILENO smart, ki se upravljajo z aplikacijo GARDENA smart

za manjše
trate

smart SILENO city
< 500 m2

Art. št. 19602-72
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za srednje velike
travne površine

smart SILENO life
< 50 m2

Art. št. 19701-72

< 1000 m2

Art. št. 19702-72

< 1500 m2

Art. št. 19704-72

Rastlinska zbirka

Upravljanje na razdalji do 10 m
Aplikacija GARDENA Bluetooth®

Upravljajte SILENO na razdalji do 10 m, iz udobja vašega doma ali na vrtu. SILENO minimo, city in life so povezani s tehnologijo
Bluetooth®. Vse nastavitve so na voljo v aplikaciji GARDENA Bluetooth®. Modele SILENO city in life lahko nastavitve tudi s
pomočjo nadzorne plošče neposredno na kosilnici.

Takojšnji nadzor
Na razdalji do 10 m

Preprosta namestitev

Aktivnosti po urniku

Robotske kosilnice SILENO, ki se upravljajo z aplikacijo GARDENA Bluetooth®

za manjše
trate

SILENO minimo
< 250 m2

Art. št. 15201-32

za srednje velike
travne površine

SILENO city

SILENO life

< 500 m2

<400 m2

<600 m2

< 50 m2

Art. št. 15202-32

Art. št. 15004-32

Art. št. 15010-32

Art. št. 15101-32

< 1000 m2

Art. št. 15102-32

< 1.250 m2

Art. št. 15103-32
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SILENO minimo

Tiha kosilnica za majhne trate do 500 m2
CORRIDOR CUT / KOŠNJA PREHODOV
Košnja težje dostopnih predelov, ozkih prehodov
ter slepih ulic širine 60 cm, med mejnimi kabli

POMOČNIK ZA NAMESTITEV
ČASA KOŠNJE
Samodejno izračuna in ustvari
urnik košnje, glede na želeni čas
košnje in velikost trate

TIHA KOSILNICA
Le 57 dB(A) zajamčeno*

TOČKOVNA KOŠNJA
Ciljna, spiralna košnja
površin, kjer raste višja
trava

PRILAGAJANJE
TERENU
Integrirano pomožno
zadnje kolo poskrbi, da
je robotska kosilnica še
posebej okretna

NAKLON
Do 25 %
TIPALO ZMRZALI
POLJUBNA NAMESTITEV
POLNILNE POSTAJE
Tudi na ozkih predelih in zunaj
območja košnje
SENSOR CONTROL / NADZOR
S SENSORJEM
Pogostost košnje samodejno
prilagodi rasti trave

ENOSTAVNO ČIŠČENJE
Z VRTNO CEVJO

Aplikacija GARDENA
Bluetooth® je na voljo
Povezava z aplikacijo
GARDENA Bluetooth®
Takojšnji nadzor		
na razdalji do 10 m
Več informacij na strani 9

* ISO 11094
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DELUJE V VSAKEM VREMENU
V dežju ali pripeki, v klanec ali dolino

SILENO city

Uživajte v košnji manjših površin do 600 m2
LONATM INTELLIGENCE
Tehnologija umetne inteligence,
ki se uči, kartira in prilagaja
posameznim vrtom

TIPKOVNICA IN
ZASLON
Programiranje tudi
neposredno na robotski
kosilnici

POMOČNIK ZA NAMESTITEV
ČASA KOŠNJE
Samodejno izračuna in ustvari
urnik košnje, glede na želeni čas
košnje in velikost trate

TIHA KOSILNICA
Le 57 dB(A) zajamčeno*

TOČKOVNA
KOŠNJA
Ciljna, spiralna
košnja površin,
kjer raste višja
trava

PRILAGAJANJE
TERENU
Integrirano pomožno
zadnje kolo poskrbi, da
je robotska kosilnica še
posebej okretna

NAKLON
Do 35 %

TIPALO ZMRZALI

CORRIDOR CUT /
KOŠNJA PREHODOV
Košnja težje dostopnih
predelov, ozkih prehodov
ter slepih ulic širine 60 cm,
med mejnimi kabli

POLJUBNA NAMESTITEV
POLNILNE POSTAJE
Tudi na ozkih predelih in zunaj
območja košnje
SENSOR CONTROL / NADZOR
S SENSORJEM
Pogostost košnje samodejno
prilagodi rasti trave

ENOSTAVNO ČIŠČENJE
Z VRTNO CEVJO

DELUJE V VSAKEM VREMENU
V dežju ali pripeki, v klanec ali dolino

Na voljo

Na voljo sta obe
aplikaciji GARDENA

Povezava z aplikacijo
GARDENA Bluetooth®
Takojšnji nadzor		
na razdalji do 10 m

Povezava z aplikacijo
GARDENA smart **
Takojšnji nadzor		
od koder koli

Več informacij na strani 9

Več informacij na strani 9

* ISO 11094

**potrebna je spletna registracija
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SILENO life

Tiha kosilnica za srednje velike trate do 1500 m2
LONATM INTELLIGENCE
Tehnologija umetne inteligence,
ki se uči, kartira in prilagaja
posameznim vrtom

TIPKOVNICA IN
ZASLON
Programiranje tudi
neposredno na robotski
kosilnici

POMOČNIK ZA
NAMESTITEV ČASA
KOŠNJE
Samodejno izračuna in ustvari
urnik košnje, glede na želeni
čas košnje in velikost trate

TIHA KOSILNICA
Le 57 dB(A) zajamčeno*

TOČKOVNA
KOŠNJA
Ciljna, spiralna
košnja površin,
kjer raste višja
trava

CORRIDOR CUT /
KOŠNJA PREHODOV
Košnja težje dostopnih
predelov, ozkih prehodov
ter slepih ulic širine 60 cm,
med mejnimi kabli

NAKLON
Do 35 %

TIPALO ZMRZALI

PRILAGAJANJE TERENU
Dve integrirani pomožni zadnji kolesi
poskrbiza, da je robotska kosilnica še
posebej okretna in stabilna na neravnih
površinah
SENSOR CONTROL / NADZOR S SENSORJEM
Pogostost košnje samodejno prilagodi rasti trave

POLJUBNA NAMESTITEV
POLNILNE POSTAJE
Tudi na ozkih predelih in zunaj
območja košnje

DELUJE V VSAKEM VREMENU
V dežju ali pripeki, v klanec ali dolino

ENOSTAVNO ČIŠČENJE
Z VRTNO CEVJO

Na voljo

Na voljo sta obe
aplikaciji GARDENA
Povezava z aplikacijo
GARDENA Bluetooth®
Takojšnji nadzor		
na razdalji do 10 m

Povezava z aplikacijo
GARDENA smart **
Takojšnji nadzor		
od koder koli

Več informacij na strani 9

Več informacij na strani 9

* ISO 11094
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**potrebna je spletna registracija

Katera je prava za vas?
orewww.gardena.si/center-podp
ice
robotske-kosiln

Primerjava robotskih kosilnic
S

Za majhne trate

Opis izdelka

SILENO minimo 250 m²

SILENO minimo 500 m²

SILENO city 400 m²

SILENO city 600 m²

SILENO city 500 m²

Maksimalna površina

Do 250 m2

Do 500 m2

Do 400 m2

Do 600 m2

Do 500 m2

Pribor

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

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

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

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

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

Nastavitve na tipkovnici

–

–

•

•

•

Tip akumulatorja

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Maksimalni naklon

Do 25 %

Do 25 %

Do 35 %

Do 35 %

Do 35 %

Višina košnje, nastavljiva

2 - 5 cm

2 - 5 cm

2 - 5 cm

2 - 5 cm

2 - 5 cm

Teža

ca. 6,5 kg

ca. 6,5 kg

ca. 7,3 kg

ca. 7,3 kg

ca. 7,3 kg

Varnostne nastavitve

PIN koda

PIN koda

PIN koda

PIN koda

PIN koda

Čiščenje z vrtno cevjo

•

•

•

•

•

Nivo hrupa (dB)A (zaznan)*

57 (dB)A

57 (dB)A

57 (dB)A

57 (dB)A

57 (dB)A

CorridorCut – košnja ozkih
prehodov

•

•

•

•

•

Tipalo zmrzali

•

•

•

•

•

Točkovna košnja

•

•

•

•

•

Dnevni aktivni čas (košnje
in polnjenja)***

5,5 h

12,0 h

12,0 h

12,0 h

12,0 h

Art. št. Bluetooth®

15201-32

15202-32

15004-32

15010-32

–

Art. št. smart

–

–

–

–

19602-72

M

Za srednje velike trate

Opis izdelka

SILENO life 750 m²

SILENO life 1.000 m²

SILENO life 1.250 m²

SILENO life 1.500 m²

Maksimalna površina

Do 750 m2

Do 1000 m²

Do 1250 m²

Do 1500 m²

Pribor

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

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

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

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

Nastavitve na tipkovnici

•

•

•

•

Tip akumulatorja

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Maksimalni naklon

Do 35 %

Do 35 %

Do 35 %

Do 35 %

Višina košnje, nastavljiva

2 - 5 cm

2 - 5 cm

2 - 5 cm

2 - 5 cm

Teža

ca. 8,3 kg

ca. 8,3 kg

ca. 8,3 kg

ca. 8,3 kg

Varnostne nastavitve

PIN koda, alarm

PIN koda, alarm

PIN koda, alarm

PIN koda, alarm

Čiščenje z vrtno cevjo

•

•

•

•

Nivo hrupa (dB)A (zaznan)*

57 (dB)A

57 (dB)A

57 (dB)A

57 (dB)A

CorridorCut – košnja ozkih
prehodov

•

•

•

•

Tipalo zmrzali

•

•

•

•

Točkovna košnja

•

•

•

•

Dnevni aktivni čas (košnje
in polnjenja)***

11,0 h

15,0 h

22,5 h

22,5 h

Art. št. Bluetooth®

15101-32

15102-32

15103-32

–

Art. št. smart

19701-32

19702-32

–

19704-32

Upravljanje z aplikacijo GARDENA Bluetooth®. Brezplačno za prenos, brez naročnine, za telefon in tablico. Zahteve: pametni telefon ali tablica z Android ali iOS, ter funkcijo Bluetooth®.
Upravljanje z aplikacijo GARDENA smart**. Brezplačno za prenos, brez naročnine, za telefon, tablico in splet. Zahteve: Wi-Fi in dostop do interneta, pametni telefon, tablica ali osebni računalnik.
*** Za max. površino – približna vrednost, odvisno od oblike vrta, trate, okoljskih razmer ter starosti baterije.
* ISO 11094
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Dodatna oprema

Garaža za robotsko kosilnico
Primerno za vse robotske kosilnice
Art. št.

15020

Art. št.

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

Zimska zaščitna škatla
Primerno za vse robotske kosilnice

Stenski nosilec
Primerno za vse robotske kosilnice

Art. št.

4045

Set za čiščenje in vzdrževanje
Primerno za vse robotske kosilnice

4057

Art. št.

4056

Šcetke za kolesa
Primerno za
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life

4067

Art. št.

4030

Ne pozabite			
na svoj vrt
Sistem GARDENA smart združuje zalivanje, nego
trate in še več – vse v enem inteligentnem sistemu,
ki ga upravlja aplikacija GARDENA smart.

smart Senzor
Merjenje vlage in
temperature tal, ter
uporaba izmerjenih
podatkov za avtomatsko
zalivanje z aplikacijo
GARDENA smart
Art. št.

19040

smart Zalivalni
računalnik
Samodejno zalivanje z
aplikacijo smart, idealno
pri uporabi z Micro-DripSystem ali Sprinklersystem
Art. št.

Več informaci
j in opis
www.gardena i izdelkov na
.si/smart
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19031

smart Krmilnik zalivanja
Zalivanje več površin
z aplikacijo smart,
upravljanje do šest 24 V
namakalnih ventilov

Art. št.

19032

Podpora in servis
Želite čudovit travnik in več prostega časa? Katera robotska kosilnica je prava za vas?
Na kaj morate biti pozorni pri izbiri? Poskrbite za varno delovanje z našimi servisnimi
in garancijskimi storitvami.

Naše storitve
Pogosto zastavljena vprašanja
Imate veliko vprašanj? Poiščite odgovore v našem
spletnem Centru za podporo robotskih kosilnic.
Načrtovanje vrta
Ustrezna robotska kosilnica za vsak vrt
Svetujemo pri izbiri in pomagamo pri
načrtovanju. Nasvete najdete v spletnem
centru za podporo robotskih kosilnic.
Podaljšana garancija
Brezskrbna košnja
Podaljšana garancija GARDENA v celoti krije robotske
kosilnice.
Namestitev kosilnice
Pustite, da kosi namesto vas
Robotsko kosilnico GARDENA namestite sila preprosto.
Če nimate časa, lahko to namesto vas opravi tudi
strokovnjak.

Namestitveni posnetki
Oglejte si
Filmi vam nudijo podrobna navodila za namestitev
robotske kosilnice.
Navodila za uporabo
Izvedite več
Ali ne najdete navodil za uporabo? Če potrebujete
več informacij, poiščite odgovore na svoja
vprašanja v centru za podporo robotskih kosilnic.
Strokovni pregled
Pregled vaše robotske kosilnice
Strokovne storitve vključno z zimskim
skladiščenjem poskrbijo, da je vaša
robotska kosilnica pripravljena na pomlad.
Spomladanski pregled
Pripravite robotsko kosilnico na novo
sezono košnje
Po “zimskem spanju” pripravite robotsko kosilnico
na novo sezono košnje: preverite Vodnik za
pomladanski pregled kosilnice.

Center za podporo robotskih kosilnic
www.gardena.si/center-podpore-robotske-kosilnice
Več navdiha in informacij
www.gardena.si/robotske-kosilnice
GARDENA podpora strankam
svetovanje.gardena.si@husqvarnagroup.com
www.gardena.si/servis-in-podpora
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271200785004

Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Austria

GARDENA podpora strankam
svetovanje.gardena.si@husqvarnagroup.com

GARDENA
Če imate vprašanja o namestitvi robotske kosilnice ali potrebujete
dodatne informacije, nas kontaktirajte ali obiščite spletno stran
www.gardena.si. Preverite podrobne videoposnetke o namestitvi,
odgovore na pogosta vprašanja in več informacij, dejstev ter
predlogov.
Pridržujemo si pravico do sprememb, vključno s spremembami
izdelkov.
© GARDENA 2022

www.gardena.si/robotske-kosilnice
www.gardena.si/smart

