
Robotické 
sekačky SILENO



@RP Bild aktualisieren 
(Lack-Oberfl äche vom Mähroboter)
Bild wie FBZ S.12 oder Störer für RP Media zum 
aktualisierenaktualisieren

GARDENA robotické sekačky SILENO byly vyvinuty na základě 
20 let zkušeností – díky tomu je péče o trávník maximálně snadná 
a bez námahy. Sekačky jsou spolehlivé a plně automatické. 
Můžete si vybrat z modelů připojených přes GARDENA smart 
system nebo Bluetooth® a řídit je snadno a bezpečně konečkem 
prstu prostřednictvím aplikace GARDENA smart* nebo GARDENA 
Bluetooth®.

Inteligentní
robotická sekačka.
SILENO. 

* nutná online registrace

20+

•

LET ZK U ŠENOSTÍ •
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Robotické sekačky GARDENA jsou inteligentní stroje s funkcemi Full Connect, AI-precise a Auto Weather & Terrain a jsou 
nejtišší ve své třídě. Naše sekačky smart SILENO nyní obsahují také novou část hardwaru, který přináší do naší řady smart 
robotických sekaček na trávu technologii LONA™. Další úroveň chytré péče o trávník se sledováním polohy, mapováním 
zahrady, správou zón, ochranou oblasti a mnoha dalšími funkcemi, které jsou plánovány do budoucna. 

Robotické sekačky 
GARDENA
Inteligentní robotická sekačka. SILENO.

KOMPLETNÍ PŘIPOJENÍ
Plně připojeny na GARDENA smart 
system. O vaši zahradu bude 
postaráno, ať jste kdekoliv.**

VELMI PŘESNÁ
Nová technologie LONA™*, která 
se učí, mapuje a přizpůsobuje vaší 
individuální zahradě. 

VELMI TICHÁ
Nejtišší, nejlepší v úrovni hluku 
ve své třídě.

ZA KAŽDÉHO POČASÍ I TERÉNU
SILENO pracuje za každého počasí, 
za deště i slunce. Zvládá jednoduché 
i členité trávníky.

Vylepšená technologie pomocí 

**  Získejte kompletní smart zážitek s naším 
sortimentem GARDENA smart.

*  Technologie LONA™ je dostupná pouze u modelů smart 
SILENO city a smart SILENO life. 
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Zažijte novou úroveň chytré péče o trávník s naší novou řadou smart robotických 
sekaček SILENO, která je dodávána s funkcí LONA™ Intelligence. Technologie 
založená na umělé inteligenci se sledováním polohy, která se učí, mapuje 
a přizpůsobuje jednotlivým zahradám. V rámci aktualizací smart aplikací GARDENA 
se bude LONA™ Intelligence v příštích letech neustále vyvíjet a poskytovat ještě 
lepší a vysoce relevantní funkce produktů pro údržbu vaší zahrady. 

Mapování zahrady
Díky funkci LONA™ Intelligence se 
sekačka smart SILENO učí a mapuje 
vaši individuální zahradu a vytvoří 
podrobnou mapu jejího uspořádání, 
která je přístupná v aplikaci 
GARDENA smart. Mapa ukazuje 
obrys trávníku, včetně ohraničujícího 
vodiče, naváděcího vodiče a nabíjecí 
stanice. 

Správa oblastí
LONA™ Intelligence vám dává 
kontrolu nad péčí o trávník. 
Prostřednictvím aplikace GARDENA 
smart snadno defi nujete na mapě 
zahrady až 3 virtuální zóny. Stanovíte 
také různé intenzity a frekvence 
sečení v rámci těchto zón v závislosti 
na místních podmínkách a potřebách. 

Ochrana oblastí
Určitá místa na zahradě, např. 
divokou louku, před sekáním snadno 
ochráníte. LONA™ Intelligence vám 
umožňuje defi novat na mapě zahrady 
ty zóny, kterým se musí sekačka 
vyhnout; lze je kdykoliv snadno 
upravit v aplikaci GARDENA smart. 

Sledování polohy
Po otevření aplikace GARDENA smart 
můžete kdykoliv sledovat aktuální 
polohu své sekačky smart SILENO. 
LONA™ Intelligence lokalizuje vaši 
robotickou sekačku pomocí GPS 
a dat kompasu. 
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SENZOR MRAZU
Jakmile se venkovní teploty přiblíží 
k bodu mrazu, program robotické 

sekačky se pozastaví. Tím je trávník 
chráněn, protože sečení zmrzlou 

trávu poškozuje.

PŘIZPŮSOBÍ SE
Všechny modely jsou vybaveny funkcí 

SensorControl: inteligentním systémem 
sečení, který automaticky přizpůsobí čas 

sečení růstu trávy.

TAK SNADNÉ
Sekačky SILENO se snadno čistí vodou 
ze zahradní hadice. A je hotovo!

CORRIDOR CUT
Díky funkci CorridorCut není sekání ob-
tížných nebo úzkých průchodů se šířkou 

od 60 cm mezi ohraničujícími vodiči žádný 
problém. Díky speciálnímu vzoru sečení je 

trávník posekán rovnoměrně. 

Robotické sekačky SILENO vám pomohou 
správně udržovat váš trávník
Další funkce robotických sekaček SILENO. 

CHYTRÁ
SpotCutting, funkce spirálového 
sečení, je ideální pro těžce dostupná 
místa např. pod trampolínami nebo 
zahradním nábytkem.
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Celý sortiment připojitelných sekaček SILENO pro snadné a inteligentní ovládání vaší zahrady. S výrobky se 
smart a Bluetooth® technologií začíná GARDENA novou kapitolu a nabízí majitelům zahrad pohodlné řešení 
pro ovládání jednotlivých zařízení v jejich zahradě prostřednictvím aplikace.

Zůstaňte
připojeni k vaší
robotické sekačce
prostřednictvím smart systému 
nebo technologie Bluetooth®

Obě jedinečné
aplikace GARDENA
jsou dostupné na

Na další stránce najdete 
odpovídající robotické sekačky 

O
a
js

FLEXIBILNÍ
Jak hodně se má sekat? 

Výška sečení se nastavuje 
fl exibilně.

Instalační videa
www.gardena.com/cz

Slovní značka Bluetooth®  a loga jsou registrované ochranné známky 
vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto 
značek společností GARDENA podléhá licenci. Ostatní ochranné 
známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. 

*nutná online registrace

smart Bluetooth®

Technologie založená na umělé inteligenci se sledováním polohy, 
která se učí, mapuje a přizpůsobuje jednotlivým zahradám. 

–

Kompletní propojení
Úplné připojení na GARDENA smart system: zavlažovací počítače, řízení zavlažování a čerpadla. 
Všechna zařízení můžete ovládat najednou – pro plně automatizovanou zahradu.

–

Smart Home
Vaši sekačku SILENO můžete ovládat hlasem za pomoci hlasového asistenta Alexa.

–

Jednoduché ovládání aplikace
Snadný způsob propojení vaší sekačky SILENO s aplikací GARDENA. Odkudkoliv Do 10 m

Jednoduchá konfi gurace
Snadné nastavení s průvodcem.

Automatické plánování
SILENO přesně ví, kdy a jak sekat váš trávník.

PŘESNÁ
Osvědčená technologie poskytuje přesné 
výsledky: díky ohraničujícímu vodiči GARDENA 
robotická sekačka přesně ví, kde má sekat – 
přesně na centimetr. Ohraničující vodič a naváděcí 
kabel se nemusí pokládat do země; při nadzemní 
pokládce za pár týdnů zaroste trávou a stane se 
neviditelným.

SNADNÁ INSTALACE
Rychlá a snadná instalace. Nabíjecí stanici 

lze fl exibilně umístit uvnitř nebo i mimo žací 
plochu. Další informace najdete v našem 

online instalačním videu. 
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Jednoduché 
ovládání 
Odkudkoliv

Jednoduchá 
konfi gurace

Automatické 
plánování

smart Home Knihovna rostlin

Díky bezplatné aplikaci GARDENA smart budete mít celou vaši zahradu vždy na dosah ruky. Ani sekání trávníku, ani 
zavlažování nikdy nebylo tak pohodlné. Snadno ovládat lze nyní i světla nebo jiná elektrická venkovní zařízení. Aplikace 
GARDENA smart nastavuje nový standard. Díky neustálému přidávání nových funkcí a služeb se aplikace stává 
nezbytným společníkem na zahradě.

Okamžité ovládání odkudkoliv 
Aplikace GARDENA smart

Okamžité ovládání ze vzdálenosti až 10 m
Aplikace GARDENA Bluetooth®

Ovládejte svou sekačku SILENO snadno z jakéhokoli místa vašeho domu nebo zahrady na vzdálenost až 10 m. Sekačky SILENO 
minimo, city a life jsou připojeny přes Bluetooth a nastavení se provádí prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®.
U modelů SILENO city a life lze nastavení provést také pomocí ovládacího panelu přímo na sekačce.

Kompletní sortiment sekaček smart SILENO s připojením na aplikaci GARDENA smart Kompletní sortiment sekaček smart SILENO s připojením na aplikaci GARDENA Bluetooth®

Jednoduché 
ovládání 
do 10 m

Jednoduchá 
konfi gurace

Pro malé trávníky Pro středně velké trávníky

smart SILENO city smart SILENO life

< 500 m2< 250 m2 < 50 m2 < 1000 m2 < 1500 m2< 1250 m2

Č. v. 19602Č. v. 19601 Č. v. 19701 Č. v. 19702 Č. v. 19704Č. v. 19703

Pro malé trávníky Pro středně velké trávníky

SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

< 400 m2 < 600 m2 < 50 m2 < 1000 m2 < 1250 m2 < 1500 m2

Č. v. 15004 Č. v. 15010 Č. v. 15101 Č. v. 15102 Č. v. 15103 Č. v. 15108Č. v. 15201 Č. v. 15202

< 250 m2 < 500 m2

Automatické 
plánování

LONA™ Intelligence
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S připojením na aplikaci 
GARDENA Bluetooth®

Okamžité ovládání 
ze vzdálenosti až 10 m.

Více informací najdete 
na straně 9.

Aplikace GARDENA Bluetooth®

je k dispozici na

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ 
NABÍJECÍ STANICE
Dokonce i v úzkých pasážích 
nebo mimo oblast sečení

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ 
VODOU ZE ZAHRADNÍ 
HADICE

SENZOR MRAZU

NASTAVENÍ ČASŮ SEČENÍ 
POMOCÍ INSTALAČNÍHO 
PRŮVODCE
Po zadání velikosti trávníku 
a preferovaných časů 
sečení automaticky vypočítá 
a vygeneruje plán

SEČENÍ 
NA MÍSTĚ
Cílené, spirálové 
sečení oblastí 
s vyšší trávou

CORRIDOR CUT
Sečení členitých nebo 
úzkých pasáží a slepých 
rohů od 60 cm

SENSOR CONTROL
Přizpůsobí frekvenci sečení 
podle intenzity růstu trávy

SILENO city
Užijte si sečení malých trávníků do 600 m2

SKLON
Až 35 % 

Obě jedinečné
aplikace GARDENA
jsou k dispozici na

PŘIZPŮSOBÍ SE
TERÉNU
Díky integrovanému otočné-
mu zadnímu kolu je robotická 
sekačka obzvláště obratná

TICHÝ PROVOZ
Zaručená hlučnost 
pouze 57 dB(A)*

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ VODOU 
ZE ZAHRADNÍ HADICE

PRACUJE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Za deště i za slunce, jezdí křížem krážem

CORRIDOR CUT
Sečení členitých nebo úzkých pasáží 
a slepých rohů od 60 cm

SENSOR CONTROL
Přizpůsobí frekvenci sečení podle 
intenzity růstu trávy

TICHÝ PROVOZ
Zaručená hlučnost 
pouze 57 dB(A)* 

SEČENÍ NA MÍSTĚ
Cílené, spirálové sečení 
oblastí s vyšší trávou

PRACUJE ZA KAŽDÉHO 
POČASÍ
Za deště i za slunce, jezdí 
nahoru nebo dolů

SILENO minimo
Tichá sekačka pro malé trávníky do velikosti 500 m2

PŘIZPŮSOBÍ SE 
TERÉNU
Díky integrovanému 
otočnému zadnímu kolu 
je robotická sekačka 
obzvláště obratná

SKLON
Až 25 % 

SENZOR MRAZU

NASTAVENÍ ČASŮ SEČENÍ 
POMOCÍ INSTALAČNÍHO 
PRŮVODCE
Po zadání velikosti trávníku 
a preferovaných časů 
sečení automaticky vypočítá 
a vygeneruje plán

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ 
NABÍJECÍ STANICE
Dokonce i v úzkých pasážích 
nebo mimo oblast sečení

* ISO 11094 * ISO 11094

LONA™ INTELLIGENCE
Technologie založená na umělé 
inteligenci se sledováním polohy, 
která se učí, mapuje a přizpůsobuje 
jednotlivým zahradám

KLÁVESNICE & DISPLAY
Programování lze provádět také 
přímo na robotické sekačce

**nutná online registrace

S připojením prostřednictvím 
aplikace GARDENA smart** 
Okamžité ovládání odkudkoliv.

Více informací najdete 
na straně 9.

S připojením na aplikaci 
GARDENA Bluetooth®

Okamžité ovládání 
ze vzdálenosti až 10 m.

Více informací najdete 
na straně 9.

Dostupné jako
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Popis SILENO life 750 SILENO life 1000 SILENO life 1250 SILENO life 1500
Travnatá plocha Do 750 m2 Do 1 000 m² Do 1 250 m² Do 1 500 m²
Příslušenství 200 m ohraničujícího vodiče, 

300 háků, 4 spojky, 5 konektorů 
200 m ohraničujícího vodiče, 
300 háků, 4 spojky, 5 konektorů 

200 m ohraničujícího vodiče, 
300 háků, 4 spojky, 5 konektorů 

250 m ohraničujícího vodiče, 
300 háků, 4 spojky, 5 konektorů 

Nastavení pomocí klávesnice • • • •

Akumulátorový systém Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor

Max. sklon Až 35 % Až 35 % Až 35 % Až 35 %

Výška sečení, nastavitelná 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Hmotnost Cca 8,3 kg Cca 8,3 kg Cca 8,3 kg Cca 8,3 kg

Bezpečnostní prvky PIN kód, alarm PIN kód, alarm PIN kód, alarm PIN kód, alarm

Čištění vodou z hadice • • • •
Hladina hluku, dB(A) 
(vnímána)*

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

CorridorCut – seká velmi 
úzké pasáže

• • • •

Senzor mrazu • • • •

SpotCutting • • • •

Č. v. Bluetooth® model 15101 15102 15103 15108

Č. v. smart model 19701 19702 19703 19704

Popis SILENO minimo 250 SILENO minimo 500 SILENO city 250 SILENO city 400 SILENO city 600
Travnatá plocha Do 250 m2 Do 500 m2 Do 250 m2 Do 400 m2 Do 600 m2

Příslušenství 150 m ohraničujícího 
vodiče, 150 háků, 
4 spojky, 5 konektorů

150 m ohraničujícího 
vodiče, 150 háků, 
4 spojky, 5 konektorů

150 m ohraničujícího 
vodiče, 200 háků, 
4 spojky, 5 konektorů

150 m ohraničujícího 
vodiče, 200 háků, 
4 spojky, 5 konektorů

150 m ohraničujícího 
vodiče, 200 háků, 
4 spojky, 5 konektorů

Nastavení pomocí klávesnice – – • • •

Akumulátorový systém Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor

Max. sklon Až 25 % Až 25 % Až 35 % Až 35 % Až 35 %

Výška sečení, nastavitelná 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Hmotnost Cca 6,5 kg Cca 6,5 kg Cca 7,3 kg Cca 7,3 kg Cca 7,3 kg

Bezpečnostní prvky PIN kód PIN kód PIN kód PIN kód PIN kód

Čištění vodou z hadice • • • • •
Hladina hluku, dB(A) 
(vnímána)*

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

CorridorCut – seká velmi 
úzké pasáže

• • • • •

Senzor mrazu • • • • •

SpotCutting • • • • •

Č. v. Bluetooth® model 15201 15202 – 15004 15010

Č. v. smart model – – 19601 – –

* ISO 11094

Dostupné jako

PRACUJE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Za deště i za slunce, jezdí  nahoru 
nebo dolů

SILENO life
Tichá sekačka pro středně velké trávníky do velikosti 1 500 m²

SENSOR CONTROL
Přizpůsobí frekvenci sečení podle 
intenzity růstu trávy

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ 
NABÍJECÍ STANICE
Dokonce i v úzkých pasážích 
nebo mimo oblast sečení

SEČENÍ 
NA MÍSTĚ 
Cílené, spirálové 
sečení oblastí 
s vyšší trávou

NASTAVENÍ ČASŮ SEČENÍ 
POMOCÍ INSTALAČNÍHO 
PRŮVODCE
Po zadání velikosti trávníku 
a preferovaných časů 
sečení automaticky vypočítá 
a vygeneruje plán

SKLON
Až 35 % 

Obě jedinečné 
aplikace GARDENA 
jsou k dispozici na

TICHÝ PROVOZ
Zaručená hlučnost 
pouze 57 dB(A)*

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ VODOU 
ZE ZAHRADNÍ HADICE

SENZOR MRAZU

PŘIZPŮSOBÍ SE TERÉNU
Díky dvěma integrovaným otočným 
zadním kolečkám je robotická sekačka 
obzvláště obratná a stabilní dokonce 
i na nerovném povrchu

CORRIDOR CUT
Sečení členitých nebo 
úzkých pasáží a slepých rohů 
od 60 cm

**nutná online registrace

Robotické sekačky přehledně

   M Pro středně velké trávníky

   S Pro malé trávníky

* ISO 11094

  Ovládání pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®. Zdarma ke stažení, bez poplatku, k dispozici pro smartphone a tablet. Požadavky: smartphone nebo tablet se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®. 

 Řízení pomocí aplikace GARDENA smart**. Zdarma ke stažení, bez poplatku, k dispozici pro smartphone, tablet a web. Požadavky: Wi-Fi router a přístup k internetu, smartphone, tablet nebo počítač.

*** Pro max. plochu – přibližné hodnoty v závislosti na tvaru zahrady, stavu trávníku, okolních podmínkách a stáří akumulátoru. 

S připojením  prostřednictvím 
aplikace GARDENA smart** 
Okamžité ovládání odkudkoliv.

Více informací najdete 
na straně 9.

S připojením na aplikaci 
GARDENA Bluetooth®

Okamžité ovládání 
ze vzdálenosti až 10 m.

Více informací najdete
na straně 9.

KLÁVESNICE & DISPLAY
Programování lze provádět také 
přímo na robotické sekačce

LONA™ INTELLIGENCE
Technologie založená na umělé 
inteligenci se sledováním polohy, 
která se učí, mapuje a přizpůsobuje 
jednotlivým zahradám

Která sekačka je ta pravá?

Poradí vám průvodce robotickými sekačkami

na www.gardena.com/cz
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Příslušenství

Mějte svou zahradu
vždy po ruce
GARDENA smart system kombinuje zavlažování, péči 
o trávník a další – vše v jednom inteligentním systému 
řízeno prostřednictvím aplikace GARDENA smart

Sada pro údržbu a čištění
Vhodná pro všechny typy 
robotických sekaček
Č. v. 4067

Domeček pro robotické sekačky
Vhodný pro všechny typy 
robotických sekaček
Č. v. 15020 

Ochranný kryt konektorů
Vhodný pro všechny typy 
robotických sekaček
Č. v. 4056

Kartáče na kola
Vhodné pro 
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Č. v. 4030

Držák na zeď
Vhodný pro všechny typy 
robotických sekaček
Č. v. 4045

Přehled našich servisních služeb

Často pokládané otázky
Máte hodně dotazů? Odpovědi na ně najdete na našem 
online Centru podpory pro robotické sekačky.

Plánovací servis
Správná robotická sekačka 
pro jakoukoliv zahradu
Poradíme vám s výběrem a pomůžeme 
s plánováním. Online rádce najdete na našem 
Centru podpory pro robotické sekačky.

Prodloužená záruka
Bezstarostné sekání
S prodlouženou zárukou GARDENA jste plně kryti. 
Zaregistrujte si robotickou sekačku do 3 měsíců 
od data jejího zakoupení a získejte záruku 
prodlouženou na 3 roky.

Instalační servis
Nainstalovat a nechat pracovat
Instalace GARDENA robotické sekačky je velmi 
snadná. Pokud ovšem nemáte čas tuto instalaci 
provést sami, obraťte se na profesionály, kteří to 
udělají za poplatek za vás.

Podpora a servis

Instalační videa
Návod, co dělat
Naše instalační videa vám ukážou krok po kroku, 
jak při instalaci postupovat.

Návody k použití
Dozvědět se více
Ztratil se vám návod k použití? Pokud 
potřebujete další informace, kontaktujte 
naše centrum podpory robotických 
sekaček a získejte odpovědi na své otázky.

Zimní servis
Přemýšlíte nad tím, jak co nejlépe zazimovat 
vaši robotickou sekačku?
GARDENA pro vás má řešení v podobě zimního 
servisu. Sekačku pro vás přichystáme na další 
sezónu a dokonce vám ji uložíme přes zimu!

Jak mít krásný trávník a přitom více volného času? Pomocí naší robotické sekačky. 
Ale která robotická sekačka je ta správná? Co bych měl vědět? 
Zůstaňte na bezpečné straně s naším servisním centrem.

Více informací o výrobcích získáte nawww.gardena.com/cz

smart senzor
Měření vlhkosti a teploty 
půdy, zohlednění vlhkosti 
půdy při řízení plně 
automatického zavlažování 
pomocí aplikace GARDENA 
smart
Č. v.  19040

smart zavlažovací 
počítač
Automatické zavlažování 
pomocí aplikace smart, 
ideální pro používání 
se systémy Micro-Drip 
a Sprinkler
Č. v. 19031

smart řízení zavlažování
Zavlažování více oblastí 
pomocí aplikace smart, 
řízení až šesti 24V 
zavlažovacích ventilů 
na jedno zařízení 

Č. v. 19032
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Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov
E-mail: info@cz.husqvarna.com

E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.gardena.com

Servisní centrum Gardena
Jesenická 146
793 26 Vrbno pod Pradědem
Česká republika
E-mail: servis@gardena.cz
Bezplatná infolinka pro české zákazníky: 800 100 425
Bezplatná infolinka pro slovenské zákazníky: 0800 154 044

GARDENA služby
Pokud máte ohledně instalace robotické sekačky jakýkoliv dotaz 
nebo potřebujete další informace, můžete nás kdykoliv kontaktovat
prostřednictvím našich stránek www.gardena.com. Najdete tam 
instalační videa, odpovědi na nejčastěji pokládané otázky
a množství informací, faktů a námětů.

Vyhrazujeme si právo provádět změny, včetně změn výrobků.

© GARDENA 2022

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

Sledujte nás na Facebooku
facebook.com/gardena.cesko
facebook.com/gardena.slovensko

Sledujte nás na Instagramu
gardenaczsk
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