GARDENArobottiruohonleikkurit
gardena.com

Ainutlaatuinen
GARDENA
smart App
-yhteys

SE ON TIETENKIN
GARDENA.
GARDENA SILENO -robottiruohonleikkurit edustavat yli
20 vuoden kokemusta, mikä takaa sinulle helpoimman
ja vaivattomimman tavan hoitaa nurmikkoa. Luotettavasti
ja täysin automaattisesti. Vuonna 2020 kaikki mallit ovat
saatavana myös smart-versioina, joita on kätevä ohjata
GARDENA smart App -älypuhelinsovelluksella.

Leikkaamisen
mestarit

Ainutlaatuinen
GARDENA
smart App
-yhteys

SHHHHHHH.
SE ON HILJAISIN.

Luokkansa ykkönen hiljaisuudessa.
Tuskin huomaat sen olemassaoloa.
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SE ON TIETENKIN GARDENA

WOWWW.

SE ON LOISTAVA SUUNNISTAJA.
Selviää kapeimmistakin alueista
ja tiukimmista kulmista, eikä
jätä mitään leikkaamatta.

YESSSS.

SE TOIMII JOKA SÄÄLLÄ.
Tulipa sade tai paiste, ylä- tai alamäki –
SILENO hoitaa työnsä, vaikka muut
luovuttaisivat.

SE ON TIETENKIN GARDENA
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KÄYTÄVÄLEIKKUU
SILENO city ja life hoitavat ongelmitta
hankalien ja jopa vain 60 cm:ä kapeiden
käytävien leikkaamisen CorridorCuttoiminnon ansiosta. Erityinen leikkuukuvio
varmistaa tasaisen lopputuloksen.

ÄLYKKYYS
Pisteleikkuu, jossa leikkaaminen
tapahtuu spiraalimaisesti,
on ihanteellinen hankalasti
leikattavissa paikoissa, kuten
trampoliinin ja kalusteiden alla.
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ALUEIDEN HALLINTA
Hakukaapelin ansiosta leikkuri hakeutuu
luotettavasti kaikille nurmialueille,
kapeiden käytävien läpi ja lyhintä
reittiä takaisin latausasemaan.
Työskentely on tehokasta ja tasaista.
Latausasema voidaan sijoittaa myös
leikkuualueen ulkopuolelle.

SOPEUTUU OLOSUHTEISIIN
Kaikissa malleissa on SensorControl-toiminto:
älykäs leikkuujärjestelmä säätää leikkuuaikaa
ruohon kasvun mukaan.

SE ON TIETENKIN GARDENA
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HELPPO ASENTAA
Asentaminen on äärimmäisen
helppoa ja nopeaa, mutta entä jos
sinulla ei yksinkertaisesti ole aikaa
siihen? Kysy myyjältä paikkakuntasi
asennuspalveluista.

Asennusfilmit

www.gardena.com/fi/
robottiruohonleikkurin-tukikeskus

LEIKKAA TARKASTI
Erittäin luotettava teknologia takaa mielenrauhan:
GARDENAn rajakaapelin ansiosta
robottiruohonleikkuri tietää leikattavan alueen
sentin tarkkuudella.
Raja- ja hakukaapelia ei tarvitse kaivaa maahan.
Muutaman viikon kuluessa ne painuvat
nurmikkoon näkymättömiin.

SENSORCUT-JÄRJESTELMÄ:
TASAINEN LEIKKUUTULOS
Täydellisen siisti leikkuutulos ilman
raitoja. Viimeistellyt tarkkuusterät
leikkaavat ruohonkorret tarkasti ja
siististi eri suunnista.
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TOIMII JOKA SÄÄLLÄ
Ja säilyttää silti täyden tehon ja
toimintavarmuuden. Ei tarvetta
sadetunnistimelle!
Nurmikko rakastaa auringon ja sateen vuorottelua,
koska se edesauttaa nopeaa ja tuuheaa kasvua.
Mikä parasta: SILENO-robottiruohonleikkuri
työskentelee säällä kuin säällä. Se leikkaa
tukkeutumatta myös märällä kelillä, ja varmistaa,
että nurmikko on optimaalisen lyhyt joka päivä.

PAKKASSENSORI
Kun ulkolämpötila laskee lähelle
nollaa, robottiruohonleikkuri
keskeyttää leikkaamisen
(SILENO city ja SILENO life).
Tämä ehkäisee nurmikon
vahingoittumista.

YKSINKERTAISUUS
SILENO city ja life on helppo ja nopea
puhdistaa puutarhaletkun avulla.

SE ON TIETENKIN GARDENA
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HYVINVOIVA NURMIKKO
Käytännöllistä: hienoksi silpuksi
leikatut ruohonkorsien päät
putoavat luontaiseksi ravinteeksi
nurmikon juurille.

MONIPUOLISUUS
Kuinka lyhyeksi haluat nurmikon
leikattavan? Leikkuukorkeutta on
helppo säätää tarpeen mukaan.

TOIMII ITSENÄISESTI
Täysin automaattinen
leikkaaminen ja lataaminen
tarkoittaa sinulle täydellistä
rentoutumista.
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Robottiruohonleikkurimme
SILENO city
S

Kaikki robottileikkurit
saatavana myös
smart-versioina

< 250 m2

Viitenro 15001 | Viitenro smart-versio

19069

< 500 m2

Viitenro 15002 | Viitenro smart-versio

19066

< 50 m2

Viitenro 15101 | Viitenro smart-versio

19113

< 1000 m2

Viitenro 15102 | Viitenro smart-versio

19114

< 1250 m2

Viitenro 15103 | Viitenro smart-versio

19115

Pienille pihoille.

SILENO life

M
Keskikokoisille
pihoille.

SILENO+
L

< 1600 m2

Viitenro 4055 | Viitenro smart-versio

19064

< 2000 m2

Viitenro 4050 | Viitenro smart-versio

19065

Suurille pihoille.

SE ON TIETENKIN GARDENA
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SILENO city
Nauttii pienten pihojen leikkuutyöstä - 500 m2 :iin asti
KÄYTÄVÄLEIKKUU
Leikkaa ongelmitta hankalat ja jopa
vain 60 cm kapeat käytävät.

LEIKKUUALUE
Enint. 500 m²

TÄYDELLINEN
KÄYTTÄJÄN OPASTUS
Kun näppäilet puutarhan koon ja
toiveesi leikkuuajoista, leikkuri
laskee automaattisesti suositellun
leikkuuaikataulun.

HILJAINEN
Vain 58 db(A).

PISTELEIKKUU
Leikkaa spiraalimaisesti
kohteet, joissa ruoho on
pidempää.

HELPPO PUHDISTAA
PUUTARHALETKUN
AVULLA

RINNEKALTEVUUS
Enint. 35 %

LATAUSASEMAN JOUSTAVA
SIJOITUS
Voidaan sijoittaa kapeille alueille
ja leikkuualueen ulkopuolelle.
MUKAUTUU MAASTON MUOTOIHIN
Kääntyvä takapyörä tekee leikkurista erityisen
ketterän.

SENSOR CONTROL
Säätää leikkuutiheyttä ruohon
kasvun mukaan.

Saatavana myös smart-versio: helppo
hallita älypuhelinsovelluksen avulla –
mistä ja milloin tahansa. Katso
lisätietoja s. 19.
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SILENO life
Hiljainen leikkuri keskikokoisille nurmialueille 1250 m2:iin asti
KÄYTÄVÄLEIKKUU
Leikkaa ongelmitta hankalat ja jopa
vain 60 cm kapeat käytävät.

LEIKKUUALUE
Enint. 1250 m²

TÄYDELLINEN
KÄYTTÄJÄN OPASTUS
Kun näppäilet puutarhan koon ja
toiveesi leikkuuajoista, leikkuri
laskee automaattisesti suositellun
leikkuuaikataulun.

HILJAINEN
Vain 58 db(A).

PISTELEIKKUU
Leikkaa spiraalimaisesti kohteet, joissa
ruoho on pidempää.

HELPPO PUHDISTAA
PUUTARHALETKUN
AVULLA

MUKAUTUU MAASTON
MUOTOIHIN
Kaksi kääntyvää takapyörää tekevät
leikkurista erityisen ketterän ja vakaan
myös epätasaisessa maastossa.

RINNEKALTEVUUS
Enint. 35 %

SENSOR CONTROL
Säätää leikkuutiheyttä ruohon
kasvun mukaan.

LATAUSASEMAN JOUSTAVA
SIJOITUS
Voidaan sijoittaa kapeille alueille
ja leikkuualueen ulkopuolelle.

Saatavana myös smart-versio: helppo
hallita älypuhelinsovelluksen avulla –
mistä ja milloin tahansa. Katso
lisätietoja s. 19.
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SILENO+
Huippumalli suurille nurmialueille 2000 m2:iin asti

LEIKKUUALUE
Enint. 2000 m2
PISTELEIKKUU
Leikkaa spiraalimaisesti kohteet,
joissa ruoho on pidempää.

HILJAINEN
Vain 60 db(A).

RINNEKALTEVUUS
Enint. 35 %

EASY PASSAGE
Selviytyy automaattisesti
kapeista käytävistä.

LATAUSASEMAN
JOUSTAVA SIJOITUS
Voidaan sijoittaa kapeille alueille
ja leikkuualueen ulkopuolelle.

SENSOR CONTROL
Säätää leikkuutiheyttä ruohon
kasvun mukaan.

Saatavana myös smart-versio: helppo
hallita älypuhelinsovelluksen avulla –
mistä ja milloin tahansa. Katso
lisätietoja s. 19.
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ulle?
Mikä malli sopii parhaiten sin
rin
ku
eik
Tutustu robottiruohl
ena.com/fi
valintaoppaaseen: www.gard

Robottiruohonleikkurit – Mallisto
S

Pienille pihoille

M

Keskikokoisille pihoille

L

Suurille pihoille

SILENO city

SILENO city

SILENO life

SILENO life

SILENO life

SILENO+

SILENO+

Nurmialue

Enint. 250 m

Enint. 500 m

Enint. 750 m

Enint. 1000 m²

Enint. 1250 m²

Enint. 1600 m²

Enint. 2000 m²

Tarvikkeet

150 m rajakaapelia,
200 sinkilää,
4 liitintä,
5 jatkoliitintä

150 m rajakaapelia,
200 sinkilää,
4 liitintä,
5 jatkoliitintä

200 m rajakaapelia,
300 sinkilää,
4 liitintä,
5 jatkoliitintä

200 m rajakaapelia,
300 sinkilää,
4 liitintä,
5 jatkoliitintä

250 m rajakaapelia,
300 sinkilää,
4 liitintä,
5 jatkoliitintä

250 m rajakaapelia,
400 sinkilää,
4 liitintä,
5 jatkoliitintä,
9 varaterää

250 m rajakaapelia,
400 sinkilää,
4 liitintä,
5 jatkoliitintä,
9 varaterää

Akun tyyppi

Litiumioniakku

Litiumioniakku

Litiumioniakku

Litiumioniakku

Litiumioniakku

Litiumioniakku

Litiumioniakku

Rinnekaltevuus

Enint. 35 %

Enint. 35 %

Enint. 35 %

Enint. 35 %

Enint. 35 %

Enint. 35 %

Enint. 35 %

Leikkuukorkeus, säädettävä

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

2–6 cm

Paino

Noin 7,3 kg

Noin 7,3 kg

Noin 8,3 kg

Noin 8,3 kg

Noin 8,3 kg

Noin 9,6 kg

Noin 9,6 kg

Turvallisuustoiminnot

PIN-koodi

PIN-koodi

PIN-koodi, hälytys

PIN-koodi, hälytys

PIN-koodi, hälytys

PIN-koodi, hälytys

PIN-koodi, hälytys

Pestävissä vesiletkulla

•

•

•

•

•

–

–

Taattu äänitehotaso (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

60 (dB)A

60 (dB)A

CorridorCut – leikkaa
erittäin kapeissa käytävissä

•

•

•

•

•

–

–

Pakkassensori

•

•

•

•

•

–

–

Pisteleikkuu

•

•

•

•

•

•

•

Viitenro

15001 / 967646808

15002 / 967647208

15101 / 967845308

15102 / 967845108

15103 / 967845208

4055 / 967264305

4050 / 967974405

Viitenro smart-malli

19069 / 970450708

19066 / 967647308

19113 / 967845708

19114 / 967845508

19115 / 967845608

19064 / 967264605

19065 / 967974305

2

2

2

Lisätarvikkeet

Suojakatos
Sopii malleille
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Viitenro

15020

Liittimien talvisuoja
Sopii kaikille
robottiruohonleikkurimalleille
Viitenro

4056

Suojakatos
Sopii malleille
SILENO+,
smart SILENO+
Viitenro

Seinäteline
Sopii malleille
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
4011

Säilytyslaukku
Sopii kaikille
robottiruohonleikkurimalleille
Viitenro

4057

Viitenro

4045

Huolto- ja puhdistussarja
Sopii kaikille
robottiruohonleikkurimalleille
Viitenro

4067

Seinäteline
Sopii malleille
SILENO+,
smart SILENO+
Viitenro

Pyöräharjat
Sopii malleille
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Viitenro

SE ON TIETENKIN GARDENA

4042

4030
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Tukipalvelut
Haluaisitko saada kauniin nurmikon ja enemmän vapaa-aikaa?
Robottiruohonleikkuri on täydellinen ratkaisu. Mutta mikä robottiruohonleikkurimalleistamme on sinulle sopivin? Ja mitä asioita on hyvä ottaa
huomioon? Tutustu tarjoamiimme tukipalveluihin.
Usein kysytyt kysymykset
Tutustu internetsivuillamme olevaan robottiruohonleikkurien
tukikeskukseen, niin saat vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.
Valintaopas
Mikä on oikea malli sinun puutarhaasi?
Internetsivuillamme on kätevä robottiruohonleikkurin valintaopas, jonka
avulla saat tietää, mikä malli sopii parhaiten pihallesi. Valintaan vaikuttavia
tekijöitä ovat mm. pihan koko ja etähallittavuus.
Asentaminen
Helppo asentaa itse
GARDENA-robottiruohonleikkurin asentaminen on erittäin
helppoa. Jos sinulla ei kuitenkaan ole aikaa tai mahdollisuutta
tehdä sitä itse, kysy jälleenmyyjältä lisätietoa paikkakunnalla
mahdollisesti tarjolla olevasta asennuspalvelusta.
Asennusvideot
Vinkkejä asennukseen
Havainnolliset videot opastavat vaihe vaiheelta, miten robottiruohonleikkuri
asennetaan ja otetaan käyttöön.

Käyttöohjeet
Lisätietoa tuotteesta
Onko käyttöohjekirja kadonnut? Löydät käyttöohjekirjat ja muuta tärkeää
tietoa robottiruohonleikkurien tukipalvelukeskuksestamme.
Talvihuolto- ja säilytys
Valmiina uuteen kauteen
Käyttökauden päättyessä suosittelemme robottiruohonleikkurin
viemistä valtuutetun huoltoliikkeen tekemään talvihuoltoon.
Näin leikkuri on huippukunnossa jälleen uuden kauden alkaessa.
Tarvikkeet
Varmista helppo huolto ja säilytys
Voit tehdä puhdistuksen ja perushuollon myös itse. Valikoimassamme on
monia robottiruohonleikkurin ylläpitoon ja säilytykseen liittyviä hyödyllisiä
tarvikkeita, kuten liittimien talvisuoja, huolto- ja puhdistussarja,
säilytyslaukku ja seinäteline.

Robottiruohonleikkurin tukikeskus
www.gardena.com/fi/robottiruohonleikkurin-tukikeskus
Vinkkejä ja tietoa valikoimastamme
www.gardena.com/fi/robottiruohonleikkurit

Älä koskaan jätä
puutarhaasi yksin.
Missä ikinä oletkaan, fiksu kastelujärjestelmä ja
robottiruohonleikkuri huolehtivat puutarhasta puolestasi.

GARDENA smart system
GARDENA-robottiruohonleikkurit ovat saatavana myös smart-versioina. Ne ovat ensiaskel
edistykselliseen smart systemiin, joka yhdistää kastelun, nurmikonleikkuun ja paljon muuta –
yhteen fiksuun etähallittavaan järjestelmään, joka on hallittavissa GARDENA smart App -sovelluksella.

Pidä puutarhaasi silmällä

Automaattinen kastelu tarpeen mukaan

Olipa käytössäsi robottileikkuri, kastelunohjain, kosteussensori tai
puutarhavalot – voit hallita kaikkea GARDENA smart App -sovelluksen
avulla. Yksi sovellus kattaa puutarhanhoidon kaikki osa-alueet.

GARDENA smart system kattaa nurmikostasi erinomaista huolta pitävien
robottiruohonleikkureiden lisäksi mm. smart Water Control -kastelunohjaimen ja smart Sensorin, jotka huolehtivat automaattisesta tarvepohjaisesta
kastelusta. Kasvit saavat vettä vain silloin, kun ne todella tarvitsevat sitä.

Lisätietoa tuotteista ja smart system
-järjestelmästä on osoitteessa
www.gardena.com/fi/smart

Unohda ruohonleikkuu! Täydellisesti leikattu nurmikko ja kasvien tarpeisiin
perustuva kastelu – täysin automaattisesti.
Set

Set

Set

Set

smart SILENO city -sarja

smart SILENO life -sarja

smart SILENO+ -sarja

smart system -aloitussarja

Sisältö

smart Gateway, smart SILENO city

smart Gateway, smart SILENO life

smart Gateway, smart SILENO+

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

Nurmikon ala

Enint. 250 m2

Enint. 500 m2

Enint. 750 m² Enint. 1000 m² Enint. 1250 m² Enint. 1600 m2

Enint. 2000 m2

Enint. 500 m2

Viitenro

19069

19066

19113

19065

19200

SE ON TIETENKIN GARDENA

19114

19115

19064

19

Viitenro 47205-59

271200785004

Oy Husqvarna Ab/GARDENA
Juurakkotie 5 B2
01510 VANTAA

Tietoa robottiruohonleikkureista
ja muista GARDENA-tuotteista
saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.gardena.com/fi/

www.gardena.com
Internetsivuillamme on kätevä robottiruohonleikkurin valintaopas,
asennusvideoita, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä
paljon muuta tietoa ja vinkkejä.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tai muuttaa tuotteita.
Painovirhevarauksin.
© GARDENA 2020

www.gardena.com/fi/robottiruohonleikkurit
www.gardena.com/fi/smart

