Ciesz się czasem wolnym
Roboty koszące
www.gardena.com

Koszenie
z mistrzem

Najważniejsze cechy naszych robotów koszących.

proste w obsłudze
Instalacja, obsługa
i programowanie odbywa się
w okamgnieniu.

bardzo ciche
Najcichsze roboty koszące na rynku
– poniżej 60db(A), nie przeszkadzają
ani Tobie, ani sąsiadom.

niez ależne od pogody
Koszą przy każdej pogodzie.
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rób to, co kochasz

łat we w pielęgnacji
Robota SILENO city można umyć wodą
prosto z węża. I gotowe!

Najważniejsze cechy naszych robotów koszących.

z wrotne
Wąskie przejścia to nie problem.
Nasze roboty koszące potrafią
pokonać przejścia między kablami
ograniczającymi już od szerokości
60 cm.

samodzielne
Koszenie i ładowanie odbywa
się automatycznie. O nic nie
musisz się martwić.
bezpieczne
Sprawdzona technika dba
o bezpieczeństwo. Dzięki
kablom ograniczającym
robot co do centymetra
wie, gdzie ma kosić.
• Precyzyjnie
• Pewnie
• Tam, gdzie chcesz
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S ensor C ontrol

Model SILENO+ posiada funkcję kontroli
wzrostu trawy, dzięki której trawnik jest
koszony tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

prosta instal acja
Instalacja jest dziecinnie prosta
i szybka.

S ystem S ensor C ut

Kosi równomiernie i nie pozostawia pasów
na trawniku. Ponieważ robot kosi z różnych
kierunków, wzór cięcia jest zrównoważony
i o bardzo ładnym wyglądzie. Codzienna
pielęgnacja sprawia, że trawa robi się
gęstsza i nabiera wyglądu zielonego dywanu.
rób to, co kochasz
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Najważniejsze cechy naszych robotów koszących.

funkcja mulczowania
- natur alne nawożenie
tr awnik a
GARDENA robot koszący każdego
dnia obcina tylko cieniutkie końce
trawy. Upadają one bezpośrednio
na ziemię jako nawóz naturalny.

regulowana
w ysokość koszenia
Prosta regulacja
wysokości koszenia.

k abel doprowadz ający
Dzięki kablowi
doprowadzającemu robot dociera
zarówno do odległych zakątków
ogrodu, także przez wąskie
przejścia, jak i z powrotem
do stacji ładującej.
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Nasze roboty koszące
SILENO CITY SILENO CITY
250
500

250 m2

500 m2

S
Do małych trawników,
również o skomplikowanym
kształcie.

R80Li

800 m2

SILENO

SILENO+

1000 m2

1300 m2

M
Do ogrodów średniej wielkości,
również o skomplikowanym
kształcie.

R160Li

1600 m2

L
Do dużych ogrodów,
również o skomplikowanym
kształcie.

SILENO city

Nowość!

Duża radość w małym ogrodzie.
łat we progr amowanie
cz asu pr acy przez
asystenta

Podaj obszar oraz wskaż godziny pracy.
Robot sam stworzy harmonogram
pracy.

z astosowanie
do 500 m²

proste mycie
wodą z węża

cichy

Tylko 58 db(A).

el ast yczne
umiejscowienie
stacji ba zowej
z wrotny

Wyjątkowo zwrotny, dotrze w każde
miejsce ogrodu.

e asy passage

Wąskie przejścia nie stanowią
problemu.

Również w wąskich miejscach
lub poza obszarem koszenia.

App
connected

Dostępny również w wersji smart: sterowany wygodnie poprzez aplikację,
gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Więcej informacji w folderze GARDENA smart system z tyłu tej broszury.

08

rób to, co kochasz

R80Li

z astosowanie
do 800 m²

z abezpieczenie
przed k r adzieżą

Ochrona kodem PIN oraz alarm.

akumul ator
litowo - jonow y
18 V
Trwały i niezawodny.

nachylenie terenu
do 25 %

1 - odpowiada 30 minutom

Ile czasu możesz oszczędzić:
Koszenie co 7-10 dni
Przeciętny czas koszenia: 1 godzina
Zebranie i usunięcie trawy: 15 minut
Sezon: od marca do października
Kto pozwala kosić za siebie, ma więcej czasu
dla rodziny, dzieci i dla siebie.
1 koszenie

rób to, co kochasz

1 miesiąc

Sezon
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SILENO / SILENO+
Do dużych trawników, również o skomplikowanym kształcie.

z astosowanie

1000 m2 R100Li SILENO
1300 m2 R130Li SILENO+
1600 m2 R160Li SILENO+

z abezpieczenie
przed k r adzieżą

Ochrona kodem PIN oraz alarm.

sensor control
e asy passage

Wąskie przejścia nie stanowią problemu.

Dzięki kontroli wzrostu trawy,
trawnik jest koszony tylko wtedy,
gdy jest to konieczne
(tylko SILENO+).

el ast yczne
umiejscowienie
stacji ba zowej
nachylenie terenu
do 35 %

Również w wąskich miejscach
lub poza obszarem koszenia.

App
connected

Dostępny również w wersji smart (R100Li SILENO i R130Li SILENO+)
sterowany wygodnie poprzez aplikację, gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Więcej informacji w folderze GARDENA smart system z tyłu tej broszury.
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Przewód ograniczający 150 m,
200 szpilek, 4 złączki, 5
złączek zaciskowych,
3 noże zapasowe.

Akumulator litowo-jonowy
18 V/ 2,1 Ah

Przewód ograniczający 150 m,
200 szpilek, 4 złączki, 5
złączek zaciskowych

Akumulator litowo-jonowy
18 V/ 2,1 Ah

do 25 %

Zasilanie

Maks. nachylenie terenu

Regulacja wysokości cięcia

15001

4007

4011

Nr. art.

58

Głośność do (dB)A

Nr. art.

tak

Dostępny w opcji smart

Garaż dla robota
Pasuje do robotów:
SILENO, SILENO+,
smart SILENO,
smart SILENO+

4071

tak

Możliwość mycia
wodą z węża

Garaż dla robota
Pasuje do robotów:
R40Li R80Li,
SILENO city,
smart SILENO city

58

Kod PIN

Zabezpieczenia

Nr. art.

7,0 kg

7,0 kg

–

–

Nr. art.

4045

Nowość!

15002

58

tak

tak

Kod PIN

7,0 kg

2–5 cm

do 25 %

Nr. art.

4042

Uchwyt naścienny
Pasuje do robotów
SILENO, SILENO+,
smart SILENO, smart
SILENO+

Akumulator litowo-jonowy
18 V/ 2,1 Ah

Przewód ograniczający 150 m,
200 szpilek, 4 złączki, 5
złączek zaciskowych

ok. 7 kWh / miesiąc

do 500 m2

SILENO city 500
Do małych trawników,
również o skomplikowanej
strukturze

Nowość!

Uchwyt naścienny
Pasuje do robotów
SILENO city, smart
SILENO city

Kod PIN, alarm

2–5 cm

2–5 cm

do 25 %

Waga

Osprzęt

ok. 5 kWh / miesiąc

ok. 4 kWh / miesiąc

Zużycie energii przy maks.
wydajności sprzętu.

do 400 m2

do 250 m2

Powierzchnia

R40LI
Do małych trawników,
również o skomplikowanej
strukturze

SILENO city 250
Do małych trawników,
również o skomplikowanej
strukturze

Opis artykułu

Nowość!

Przegląd robotów koszących

Akcesoria
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4069

60

–

–

Nr. art.

4056

Osłona połączeń
przewodu
Pasuje do wszystkich
modeli

Kod PIN, alarm

7,0 kg

2–5 cm

do 25 %

Akumulator litowo-jonowy
18 V/ 2,1 Ah

Przewód ograniczający 200 m,
400 szpilek, 4 złączki,
5 złączek zaciskowych,
3 noże zapasowe.

ok. 7 kWh / miesiąc

do 800 m2

R80Li
Do ogrodów średniej
wielkości, również
o skomplikowanym
kształcie

4052

60

tak

–

Nr. art.

4057

Pokrowiec
Pasuje do wszystkich
modeli

Kod PIN, alarm

9,6 kg

2–6 cm

do 35 %

Akumulator litowo-jonowy
18 V/ 2,1 Ah

Przewód ograniczający 200 m,
400 szpilek, 4 złączki,
5 złączek zaciskowych,
9 noży zapasowych.

ok. 8 kWh / miesiąc

do 1000 m²

R100Li SILENO
Do dużych trawników
i skomplikowanych
ogrodów

Nr. art.

4067

Zestaw do
konserwacji
Pasuje do wszystkich
modeli

4054

60

tak

–

Kod PIN, alarm

9,6 kg

2–6 cm

do 35 %

Akumulator litowo-jonowy
18 V/ 2,1 Ah

Przewód ograniczający 250 m,
400 szpilek, 4 złączki,
5 złączek zaciskowych,
9 noży zapasowych.

ok. 9 kWh / miesiąc

do 1300 m²

R130Li SILENO+
Do dużych trawników
i skomplikowanych
ogrodów

Nowość!

Nr. art.

4030

Szczotki do kół
Pasują do robotów
SILENO city, smart
SILENO city

4055

60

tak

–

Kod PIN, alarm

9,6 kg

2–6 cm

do 35 %

Akumulator litowo-jonowy
18 V/ 2,1 Ah

Przewód ograniczający 250 m,
400 szpilek, 4 złączki,
5 złączek zaciskowych,
9 noży zapasowych.

ok. 10 kWh / miesiąc

do 1600 m²

R160Li SILENO+
Do dużych trawników
i skomplikowanych
ogrodów

Nowość!

Ciesz się czasem wolnym
Roboty koszące i smart system
www.gardena.com
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