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De GARDENA SILENO robotmaaiers zijn ontwikkeld voor 
eenvoudig en moeiteloos gazononderhoud. Probleemloos door 
onze 25 jaar lange ervaring. Betrouwbaar en volledig automatisch. 
U kunt kiezen uit modellen die verbonden zijn met het GARDENA 
smart system of Bluetooth® zodat u ze eenvoudig en veilig 
op afstand kunt bedienen via de GARDENA smart App* of de 
GARDENA Bluetooth®-app.

De slimme 
robotmaaier.  
SILENO.  

*online registratie vereist
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GARDENA robotmaaiers zijn intelligente apparaten voorzien van Full Connect, AI-precise en Auto Weather & Terrain 
voordelen en zijn de stilste in hun klasse. Onze smart SILENO bevat nu ook een nieuw stuk hardware dat LONATM 
technologie naar onze serie slimme robotmaaiers brengt. Het volgende niveau van slim grasmaaien met Location 
Tracking (locatiebepaling), Garden Mapping (tuin in kaart brengen), Zone Management (zonebeheer), Area Protect 
(bescherming van gebieden) en nog veel meer functies.

GARDENA 
Robotmaaiers
De slimme robotmaaier. SILENO.

Full Connect
Altijd met je verbonden via het 
GARDENA smart system.  
Je tuin verzorgen van waar  
ook ter wereld**.

AI-precise
De nieuwe LONATM technologie*  
die leert, in kaart brengt en zich 
aanpast aan uw individuele tuin.

Enhanced intelligence with

** Voor een volledige smart ervaring met        
    ons GARDENA smart system.

* LONATM technologie is alleen toepasbaar voor de smart     
 SILENO city- en smart SILENO life modellen.
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Pro-silent
De stilste als het gaat om geluidsniveau.

Auto Weather & Terrain
De SILENO werkt onder alle  
weersomstandigheden en op alle 
soorten gazons.
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Ervaar het volgende niveau van slim grasmaaien met onze nieuwe serie smart 
SILENO robotmaaiers voorzien van LONATM Intelligence. Een AI gebaseerde 
technologie voor locatiebepaling, om uw tuin in kaart te brengen, die leert en 
zich aan individuele tuinen aanpast. Als onderdeel van de updates van de smart 
GARDENA app zal LONATM Intelligence steeds verder blijven ontwikkelen om nog 
betere en relevantere productfuncties te verkrijgen om uw tuin gedurende de 
volgende jaren te onderhouden.

Garden Mapping
Dankzij LONATM Intelligence, leert 
de smart SILENO bij, brengt hij uw 
individuele tuin in kaart en maakt 
er een getailleerde layout van die 
toegankelijk is via de GARDENA 
smart app. De kaart toont de 
omtrek van de tuin, inclusief 
begrenzingsdraad, geleidingsdraad 
en laadstation. 

Zone Management
LONATM Intelligence geeft u de 
controle over het maaien van uw 
gras. Definieer eenvoudig 3 virtuele 
zones op de kaart van uw tuin met 
de GARDENA smart app. Definieer 
de verschillende maai intensiteiten 
en frequenties binnen deze zones 
volgens de lokale omstandigheden  
en behoeften.
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Area Protect 
Bescherm eenvoudig specifieke 
gebieden in uw tuin tegen het 
maaien, zoals een bloemenweide 
LONATM Intelligence laat u zones 
definiëren op de kaart van uw tuin 
die eenvoudig aangepast kunnen 
worden op de GARDENA smart app 
op eender welk moment.  

Location Tracking
Open de GARDENA smart app 
en volg op elk moment de live 
locatie van uw smart SILENO. 
LONATM Intelligence lokaliseert uw 
robotmaaier op basis van GPS- en 
kompasgegevens.
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EENVOUDIG TE REINIGEN
Je kunt de SILENO gewoon met 
de tuinslang schoon spuiten.

CORRIDOR CUT 
Het maaien van moeilijke of smalle 
doorgangen van 60 cm tussen de 

begrenzingsdraden is geen probleem 
dankzij de CorridorCut functie. Dankzij 
een speciaal maaipatroon is het gazon 

gelijkmatig gemaaid.

De SILENO robotmaaiers helpen u om uw 
gazon op de juiste manier te onderhouden
Meer functies van de SILENO robotmaaiers.
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VORST SENSOR
Zodra de buitentemperatuur het 

vriespunt nadert, wordt het schema 
van de robotmaaier opgeschort. Dit 

beschermt het gazon, omdat maaien 
het gras beschadigt als het bevroren is.

MAATWERK
Alle modellen zijn uitgerust met de 

SensorControl functie: Het intelligente 
maaisysteem past de maaifrequentie 

automatisch aan de groeisnelheid  
van het gras.

De SILENO robotmaaiers helpen u om uw 
gazon op de juiste manier te onderhouden
Meer functies van de SILENO robotmaaiers.

SLIM
Met SpotCutting, een 
spiraalmaaifunctie. Ideaal voor moeilijk  
bereikbare plaatsen zoals onder  
trampolines of tuinmeubelen. 



10

flexibel
Hoe hoog moet het gras?  

De maaihoogte is makkelijk 
instelbaar.

 

Installatie film
www.gardena.com/be-nl/ondersteuning/robotmaaier-
support-center/robot-maaier-video's/
www.gardena.com/nl/ondersteuning/robotmaaier-
support-center/robot-maaier-video's/

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 begrenzingsdraad en geleidingsdraad hoeven 
niet te worden ingegraven en zullen na een paar 
weken niet meer zichtbaar zijn omdat het gras 
eroverheen is gegroeid. 

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Snelle en eenvoudige in e. Het laadstation is 

flexibel om te plaatsen,  
zowel binnen als buiten het maaigebied. 

Bekijk onze online installatievideo  
voor meer informatie.
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Het hele SILENO assortiment is „connected“ voor optimale maairesultaten. Met onze nieuwe  
producten met smart* en Bluetooth®-technologie begint GARDENA een nieuw hoofdstuk en  
bieden we tuineigenaren een handige oplossing voor het bedienen van afzonderlijke apparaten  
in hun tuin via een app.

Blijf verbonden  
met uw  
robotmaaier
met smart system- of Bluetooth®-technologieën

Beide unieke  
GARDENA Apps  
zijn beschikbaar

Op de volgende pagina 
vindt u de bijbehorende 
robotmaaiers

Het woordmerk en de logo‘s van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken 
die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik van deze merken door 
GARDENA vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen  
zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

*online registratie vereist

smart Bluetooth®

AI gebaseerde technologie met locatiebepaling die leert, in 
kaart brengt en zich aanpast aan individuele tuinen.

–

Full Connect
Volledig verbonden, met het GARDENA smart system:  Bewateringssystemen, robotmaaiers  
en pompen.

–

Smart Home
Stuur de SILENO aan met je stem via Alexa.

–

EasyApp Control
De eenvoudige manier om jouw SILENO te verbinden met de GARDENA App.

 
Overal

 
Binnen 10 m

EasyConfig
Makkelijke installatie wizzard.

Auto Schedule
De SILENO weet precies wanneer en hoe je gazon gemaaid moet worden.
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EasyApp Control 
Waar u ook bent

EasyConfig Auto Schedule Smart Home Plantenbibliotheek

Uw hele tuin is altijd binnen handbereik met de gratis GARDENA smart App. Het gazon maaien en bewateren is nog nooit 
zo handig geweest. Zelfs lampen of andere elektrische apparaten in de tuin zijn nu eenvoudig te bedienen. De GARDENA 
smart App is de nieuwe norm. Er worden voortdurend nieuwe functies en services toegevoegd, waardoor de app een 
essentiële metgezel in de tuin is.

Directe controle vanaf elke locatie 
GARDENA smart App

Volledig assortiment SILENO’s met verbinding via de GARDENA smart App

Voor kleinere  
gazons.

Voor middelgrote  
gazons.

smart SILENO city smart SILENO life

< 50 m2 < 1000 m2 < 1250 m2< 250 m2

Art.nr. 19601

< 600 m2

Art.nr. 19603 Art.nr. 19701 Art.nr. 19702 Art.nr. 19703

< 1500 m2

Art.nr. 19704

LONATM Intelligence
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Directe controle op tot wel 10 m 
afstand
GARDENA Bluetooth® App
Bedien uw SILENO met gemak vanaf elke plek in uw huis of tuin op een afstand van maximaal 10 m. SILENO minimo, city en  
life zijn verbonden met Bluetooth® en instellingen kunnen worden aangepast via de Bluetooth®-app van GARDENA.  
Voor SILENO city- en life-modellen kunnen de instellingen ook worden aangepast via een bedieningspaneel op de maaier. 

Volledig assortiment SILENO’s met verbinding via de GARDENA Bluetooth®-app

EasyApp Control 
Tot 10 m

EasyConfig

Voor kleinere  
gazons.

Voor middelgrote  
gazons.

SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

< 250 m2 < 600 m2 < 1500 m2

Art.nr. 15001 Art.nr. 15010

< 50 m2

Art.nr. 15101

< 1000 m2 < 1250 m2

Art.nr. 15102 Art.nr. 15103 Art.nr. 15108Art.nr. 15201 Art.nr. 15202

< 250 m2 < 500 m2

Auto Schedule
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Verbinding via de GARDENA 
Bluetooth®-app. 
Directe controle op tot wel 10 m 
afstand

Voor meer informatie, 
zie pagina 11.

 
De GARDENA  
Bluetooth®-app  
is beschikbaar via

EENVOUDIG MET DE  
TUINSLANG TE REINIGEN

CORRIDOR CUT
Maaien van moeilijke of smalle 
doorgangen en doodlopende 
passages van 60 cm tussen de 
begrenzingsdraden

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

ZEER STIL
Gegarandeerd  
slechts 57 db(A)* 

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

WERKT ONDER ALLE  
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bij regen en zonneschijn,  
heuvel op en heuvel af

SILENO minimo
De stille robotmaaier voor kleine gazons tot 500 m2

IDEAAL VOOR ELK 
TERREIN
De robotmaaier is zeer 
wendbaar door het  
draaibare achterwiel

HELLINGEN
Tot 25 % 

VORST SENSOR

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

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

* ISO 11094



15

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

EENVOUDIG MET DE  
TUINSLANG TE REINIGEN 

VORST SENSOR

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

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

CORRIDOR CUT
Het maaien van moeilijke 
of smalle doorgangen en 
doodlopende passages 
van 60 cm tussen de 
begrenzingsdraden

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

SILENO city
Geniet ervan om gazons tot 600 m² te onderhouden

HELLINGEN
Tot 35 % 

Beide GARDENA Apps  
zijn beschikbaar via

IDEAAL VOOR ELK 
TERREIN
De robotmaaier is zeer 
wendbaar door het  
draaibare achterwiel

ZEER STIL
Gegarandeerd  
slechts 57 db(A)* 

WERKT ONDER ALLE  
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bij regen en zonneschijn,  
heuvel op en heuvel af

* ISO 11094

LONATM INTELLIGENCE
AI gebaseerde technologie die leert, 
in kaart brengt en zich aanpast aan 
individuele tuinenBEDIENING EN SCHERM

Het programmeren kan ook direct 
op de maairobot worden uitgevoerd

**online registratie vereist

Verbinding via de GARDENA 
smart App**. 
Directe controle vanaf 
elke locatie 

Voor meer informatie, 
zie pagina 11.

Verbinding via de GARDENA 
Bluetooth®-app. 
Directe controle op tot wel  
10 m afstand

Voor meer informatie,  
zie pagina 11.

Eveneens  
beschikbaar



16

* ISO 11094

Eveneens  
beschikbaar

WERKT ONDER ALLE  
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bij regen en zonneschijn,  
heuvel op en heuvel af

SILENO life
De stille maaier voor middelgrote gazons tot 1500 m2

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

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

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

HELLINGEN
Tot 35 % 

Beide GARDENA Apps  
zijn beschikbaar via

ZEER STIL
Gegarandeerd  
slechts 57 db(A)* 

EENVOUDIG MET DE  
TUINSLANG TE REINIGEN

VORST SENSOR

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

CORRIDOR CUT
Maaien van moeilijke of 
smalle doorgangen en 
doodlopende passages 
van 60 cm tussen de 
begrenzingsdraden

**online registratie vereist

Verbinding via de GARDENA 
smart App**. 
Directe controle vanaf 
elke locatie 

Voor meer informatie, 
zie pagina 11.

Verbinding via de GARDENA 
Bluetooth®-app. 
Directe controle op tot wel  
10 m afstand

Voor meer informatie, 
zie pagina 11.

BEDIENING EN SCHERM
Het programmeren kan ook direct  
op de maairobot worden uitgevoerd

LONATM INTELLIGENCE
AI gebaseerde technologie die leert, 
in kaart brengt en zich aanpast aan 
individuele tuinen
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Beschrijving SILENO life SILENO life SILENO life SILENO life
Gazonoppervlakte Tot 750 m2 Tot 1000 m² Tot 1250 m² Tot 1500 m²
Accessoires 200 m begrenzingsdraad, 300 

krammen, 4 connectors,  
5 verbindingsstukken 

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

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

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

Bedieningspaneel • • • •

Accu Lithium-ion accu Lithium-ion accu Lithium-ion accu Lithium-ion accu

Max. helling Tot 35 % Tot 35 % Tot 35 % Tot 35 %

Maaihoogte-instelling 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Gewicht Ca. 8,3 kg Ca. 8,3 kg Ca. 8,3 kg Ca. 8,3 kg

Veiligheidsinstellingen PIN code, alarm PIN code, alarm PIN code, alarm PIN code, alarm
Eenvoudig met
tuinslang te reinigen • • • •

Geluidsniveau, dB(A)  
(waargenomen)*

57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – nauwe 
doorgangen maaien

• • • •

Vorst sensor • • • •

Intens maaien • • • •
Dagelijkse actieve tijd 
(maaien & laden) vereist***

11,0 uur 15,0 uur 19 uur 22,5 uur

Art.nr. Bluetooth® Model 15101 15102 15103 15108

Art.nr. smart Model 19701 19702 19703 19704

Beschrijving SILENO minimo SILENO minimo SILENO city SILENO city
Gazonoppervlakte  Tot 250 m2 Tot 500 m2 Tot 250 m2 Tot 600 m2

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

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

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

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

Bedieningspaneel – – • •

Accu Lithium-ion accu Lithium-ion accu Lithium-ion accu Lithium-ion accu

Max. helling Tot 25 % Tot 25 % Tot 35 % Tot 35 %

Maaihoogte-instelling 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Gewicht Ca 6,5 kg Ca 6,5 kg Ca 7,3 kg Ca 7,3 kg

Veiligheidsinstellingen PIN code PIN code PIN code PIN code
Eenvoudig met
tuinslang te reinigen • • • •

Geluidsniveau, dB(A)  
(waargenomen)*

57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – nauwe 
doorgangen maaien

• • • •

Vorst sensor • • • •

Intens maaien • • • •
Dagelijkse actieve tijd 
(maaien & laden) vereist***

5,5 uur 12,0 uur 5,5 uur 13,0 uur

Art.nr. Bluetooth® Model 15201 15202 15001 15010

Art.nr. smart Model – – 19601 19603

Beide GARDENA Apps  
zijn beschikbaar via

Overzicht robotmaaiers

   M  Voor middelgrote gazons

   S   Voor kleinere gazons

  Bediening via de GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor zowel smartphone als tablet. Vereisten: Android- of iOS-smartphone of -tablet met Bluetooth®-functie.

 Bediening via de GARDENA smart App**. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone, tablet en web. Vereisten: Wi-Fi-router en internettoegang, smartphone, tablet of pc.

*** Voor max. oppervlak – waarden bij benadering, afhankelijk van de vorm van de tuin, de gazon- en. 

Welk model past het beste bij jou?
Ontdek onze robotmaaiers

op www.gardena.com
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Accessoires

Laat uw tuin nooit  
in de steek
Het GARDENA smart system dat bewateren, 
gazononderhoud en meer combineert – alles in 
één intelligent systeem dat wordt bediend via de 
GARDENA smart App

Opbergtas
Geschikt voor alle  
robotmaaiers 
Art.nr. 4057

Onderhouds- en  
reinigingsset
Geschikt voor alle  
robotmaaiers
Art.nr. 4067

Garage voor robotmaaiers 
Geschikt voor alle  
robotmaaiers
Art.nr. 15020 

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

Wielborstels
Geschikt voor robotmaaiers
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life
Art.nr. 4030

Muurhouder 
Geschikt voor alle  
robotmaaiers
Art.nr. 4045

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

smart Sensor
Meting van de vochtigheid 
en temperatuur van de 
bodem, registratie van 
vochtigheid van de bodem 
om de volautomatische 
besproeiing te regelen via 
GARDENA smart app
Art.nr.  19040

smart Water Control
Automatische beregening 
met de smart app, ideaal 
voor gebruik met het 
Micro Drip systeem of 
sprinklersysteem 
 
 
Art.nr. 19031

smart Irrigation Control
Beregen meerdere 
gebieden via de smart 
app, bedien tot zes 24V 
irrigatiekleppen per 
apparaat
 
 
Art.nr. 19032
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De GARDENA service

Vaak gestelde vragen 
Hebt u nog veel vragen? Vind de antwoorden 
in ons online Robotmaaier Support Center.

Planning service  
De juiste robotmaaier voor elke tuin 
We adviseren over de selectie en helpen 
met de planning. U kunt online advies 
vinden in het Robotmaaier Support 
Center of bij onze Robotmaaierservice.

Uitgebreide  garantie/Servicepakketten 
Zorgeloos maaien
Met de uitgebreide garantie van GARDENA bent u 
volledig gedekt en kunt u kiezen uit verschillende 
servicepakketten, zodat u het pakket vindt dat het 
beste bij u past.

Installatieservice  
Installeer en laat maaien 
Het is eenvoudig om een robotmaaier van GARDENA 
te installeren.  
Als u geen tijd hebt om het zelf te doen, laat dan een 
vakman het werk doen voor een vast bedrag.

Ondersteuning en service

 

Installatievideo’s  
Hoe 
onze installatievideo's geven u stapsgewijze instructies over 
hoe het wordt gedaan.

Gebruiksaanwijzingen 
Weet meer  
Is de gebruiksaanwijzing verdwenen? 
Als u meer informatie nodig hebt, vindt u 
antwoorden in het Robotmaaier Support Center.

Inspectieservice 
Check-up voor uw robotmaaier
De professionele inspectieservices Comfort en 
Premium, inclusief winterstalling, zorgen ervoor dat 
uw robotmaaier volledig gebruiksklaar is voor de lente.

Lentecontrole  
Zorg dat de robotmaaier klaar is voor het nieuwe 
maaiseizoen 
Bereid de robotmaaier voor op het nieuwe seizoen na zijn 
'winterslaap': Ontdek hier een gids voor de lentecontrole.

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.

Robotmaaiers Online Support Centrum 
www.gardena.com

Voor meer inspiratie en informatie 
www.gardena.com

Service robotmaaiers 
E-mail: service@gardena.be E-mail: service@gardena.nl
Tel.: +32 (0)2 720 92 12  Tel.: +31 (0)36 521 00 10 
     Fax: +31 (0)36 521 00 99
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Husqvarna Belgium NV  Husqvarna Nederland BV 
GARDENA Division      GARDENA Division                                         
Leuvensesteenweg 542  Postbus 50131                                         
Planet II E      1305 AC Almere 
1930 Zaventem

Robotmaaiers Support Service   
Tel.: +32 (0) 2 720 92 12  Tel.: +31 (0) 36 521 00 10                                                   
E-mail: info@gardena.be  Fax: +31 (0) 36 521 00 99 
gardena.be              E-mail: info@gardena.nl 
        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 2022

Meer informatie en producten op onze website:

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


