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SILENO robotfűnyírók,
smart system és
akkumulátoros termékek  
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APASZTALAT  

              É V   

A GARDENA SILENO robotfűnyírókat 20 éves tapasztalat segítségével 
fejlesztettük ki, így biztosítva, hogy a pázsitod gondozása a lehető 
legegyszerűbb és legkönnyebb legyen számodra. Megbízható és 
teljesen automatikus. Választhatsz a GARDENA smart systemhez 
vagy a Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatott modellek közül, hogy 
könnyen és biztonságosan vezérelhesd egy érintéssel a GARDENA 
smart* vagy a GARDENA Bluetooth® alkalmazáson keresztül.

Az intelligens 
robotfűnyíró.
SILENO. 

*online regisztráció szükséges
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Távolról is 
kapcsolatban

Teljes körű csatlakozás a 
GARDENA smart  

systemhez:  
A kertedről bárhonnan 

gondoskodhatsz**.

Precíz  
mesterséges
intelligencia

Legcsendesebb Időjárás  
és terep

Ez a fűnyíró szakértő
a navigációban,  

megbízható
pontossággal kezeli
a keskeny helyeket  

és legszűkebb
sarkokat is.

Pihenhetsz a kertben,
míg a SILENO csendesen 

elvégzi a munkát.
A kategóriájában  
legalacsonyabb
zajszintet észre

sem fogod venni.

A SILENO profi segítőtárs 
a kertben, minden 

időben üzemképes, akár 
esik, akár fúj. Bármilyen

alakú gyepterülettel 
megbirkózik  

az egyszerűtől  
a bonyolultig, és az 

emelkedők sem okoznak 
számára problémát.

*A LONA technológia az új smart SILENO city és az új smart SILENO life modelleknél érhető el.
**A GARDENA smart termékcsaládunkkal teljes mértékben kiélvezheted a smart élményt.

Fokozott intelligencia

GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓK
Az intelligens robotfűnyíró. SILENO.
A GARDENA robotfűnyírók olyan intelligens eszközök, amelyek teljes körű kapcsolódással, precíz mesterséges intelligenciával, automatikus időjárás  
és terep funkciókkal rendelkeznek, és kategóriájukban a legcsendesebbek. A smart SILENO most egy újdonsággal, a LONA technológiával jelentkezik,  
amely az összes új smart modellnél elérhető.*
Ez már az intelligens gyepápolás következő szintje helymeghatározással, kerttérképezéssel, zónakezeléssel, területvédelemmel és még sok más funkcióval.
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Az intelligens gyepápolás következő szintje. Az új, smart SILENO robotfűnyíró  
termékcsaládunk mostantól LONA intelligenciával rendelkezik.*  
Ez egy mesterséges intelligencia alapú, helymeghatározással működő  
térképezési technológia, amely tanul, feltérképezi és alkalmazkodik az egyes 
kertekhez. A GARDENA smart App frissítéseinek részeként a LONA intelligencia 
folyamatosan fejlődik, és még izgalmasabb, még relevánsabb termékfunkciókat 
kínál majd Neked az elkövetkező években.

KERTTÉRKÉPEZÉS
A LONA technológia  
megtanulja a kerted  

elrendezését.

HELYMEGHATÁROZÁS
A LONA lehetővé teszi,  

hogy  valós időben  
meghatározd a SILENO  

tartózkodási helyét.

ZÓNAKEZELÉS
A LONA tudja, hogy hol kell

kevesebbet vagy gyakrabban
nyírni az alkalmazáson  

keresztül általad beállított 
zónák alapján.

TERÜLETVÉDELEM
A LONA lehetővé teszi  

a „távolmaradási”  
zónák meghatározását.

*A LONA technológia az új smart SILENO city és az új smart SILENO life modelleknél érhető el.
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A SILENO robotfűnyírók segítenek  
a pázsit megfelelő karbantartásában
A SILENO robotfűnyírók jellemzői

CORRIDOR CUT
A Corridor Cut funkciónak 
köszönhetően nem okoz problémát  
60 cm szélességtől a bonyolult vagy 
keskeny átjárók nyírása. A speciális 
nyírási mintázatnak köszönhetően  
a gyep egyenletes lesz.

LEMOSHATÓ
A SILENO egyszerűen, kerti tömlővel 

lemosható. És már mehet is!

FAGYÉRZÉKELŐ 
Amint a külső hőmérséklet  

fagyponthoz közelít, a robotfűnyíró 
felfüggeszti a működését.  

Ez védi a pázsitot, hiszen a fagyban 
végzett nyírás árt a fűszálaknak.

SZEMÉLYRE SZABOTT 
Minden modell rendelkezik SensorControl 

funkcióval is: Az intelligens  
vágórendszer automatikusan csökkenti  

a fűnyírási időt a fű növekedése alapján.

OKOS
A SpotCutting spirálvágás funkció 
ideális a nehezen elérhető helyeken, 
például trambulinok vagy kerti 
bútorok alatt. 

RUGALMAS 
Mennyit kell levágni? 

A vágási magasság igény 
szerint beállítható.

PONTOSAK
A bevált technológia pontos eredményeket szül: 
A GARDENA határoló vezetékének köszönhetően 
a robotfűnyírók pontosan tudják, hol dolgozzanak 
– az utolsó centiméterig. A határoló vezetéket 
és a vezetőszálat nem kell a földbe ásni, mert 
földfelszíni telepítésnél pár hét múlva benövi  
a fű és láthatatlanná válik.

EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐEK 
Gyors és egyszerű telepítés. A töltőál-
lomás a nyírási területen belül és kívül  
is elhelyezhető. További információkért 
nézd meg online telepítési videóinkat!

Telepítési videók
Keresd őket a GARDENA Magyarország

Youtube csatornáján:
www.youtube.com/user/GardenaHungary
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GARDENA Bluetooth® App 
kapcsolat. 
Azonnali vezérlés akár 10 m-ről.

További információk 
a 10. oldalon.

 
A GARDENA Bluetooth® App
letölthető

KÖNNYEDÉN, VÍZSUGÁRRAL
IS TISZTÍTHATÓ

CORRIDOR CUT
A 60 cm-nél szélesebb, bonyolult vagy 
keskeny átjárókat valamint zsákutcákat 
is nyírja a határoló vezetékek között.

SENSOR CONTROL
A nyírás gyakoriságát
a fű növekedéséhez igazítja.

CSENDES FŰNYÍRÓ
Garantált a mindössze
57 dB(A)*  

SPIRÁLVÁGÁS
A magasabbra nőtt fű
célzott spirálvágása.

NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEKKEL  
IS MEGBÍRKÓZIK
Jöjjön eső vagy napfény,  
emelkedő vagy lejtő!

SILENO minimo
A csendes robot 500 m2-ig terjedő kis gyepekhez

ALKALMAZKODIK
A TEREPVISZONYOKHOZ
A forgó hátsó kerékkel
különösen fordulékony
a robotfűnyíró.

EMELKEDŐ
Akár 25%-ig. 

FAGYÉRZÉKELŐ

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI
IDŐKET A TELEPÍTÉSI
ASSZISZTENSSEL
Add meg a gyepterület nagyságát
és a kívánt fűnyírási időket, és a gép
automatikusan kiszámolja a beosztást.

RUGALMAS
TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS
Akár keskeny helyekre, vagy
a fűnyírási területen kívül.

* ISO 11094
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RUGALMAS
TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS
Akár keskeny helyekre, vagy
a fűnyírási területen kívül.

FAGYÉRZÉKELŐ

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI
IDŐKET A TELEPÍTÉSI
ASSZISZTENSSEL
Add meg a gyepterület nagyságát
és a kívánt fűnyírási időket,  
és a gép automatikusan kiszámolja 
a beosztást.

SPIRÁLVÁGÁS
A magasabbra 
nőtt fű célzott 
spirálvágása.

CORRIDOR CUT
A 60 cm-nél szélesebb, 
bonyolult vagy keskeny 
átjárókat valamint 
zsákutcákat is nyírja a 
határoló vezetékek között.

SENSOR CONTROL
A nyírás gyakoriságát
a fű növekedéséhez igazítja.

SILENO city
Élvezet a fűnyírás kis területeken <500 m2

EMELKEDŐ
Akár 35%-ig. 

Mindkét GARDENA
alkalmazás
letölthető:

ALKALMAZKODIK
A TEREPVISZONYOKHOZ
A forgó hátsó kerékkel
különösen fordulékony
a robotfűnyíró.

CSENDES FŰNYÍRÓ
Garantált a mindössze
57 dB(A)* 

NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEKKEL  
IS MEGBÍRKÓZIK
Jöjjön eső vagy napfény,  
emelkedő vagy lejtő!

KÖNNYEDÉN, VÍZSUGÁRRAL
IS TISZTÍTHATÓ

* ISO 11094

LONATM INTELLIGENCE
Mesterséges intelligencia alapú 
technológia, amely megtanulja, 
feltérképezi és alkalmazkodik 
minden egyes kerthez.NYOMÓGOMBOK ÉS KIJELZŐ

A programozás közvetlenül  
a roboton is elvégezhető.

**online regisztráció szükséges

GARDENA smart App** 
kapcsolat. 
Azonnali vezérlés bárhonnan.

További információk 
a 10. oldalon.

GARDENA Bluetooth® App 
kapcsolat. 
Azonnali vezérlés akár 10 m-ről.

További információk 
a 10. oldalon.

Kapható
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Mindkét GARDENA
alkalmazás
letölthető:

Kapható

NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEKKEL  
IS MEGBÍRKÓZIK
Jöjjön eső vagy napfény,  
emelkedő vagy lejtő!

SILENO life
Csendes robot közepes méretű gyepekhez 1500 m2-ig

SENSOR CONTROL
A nyírás gyakoriságát
a fű növekedéséhez igazítja.

RUGALMAS
TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS
Akár keskeny helyekre, vagy
a fűnyírási területen kívül.

SPIRÁLVÁGÁS 
A magasabbra 
nőtt fű célzott 
spirálvágása.

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI
IDŐKET A TELEPÍTÉSI
ASSZISZTENSSEL
Add meg a gyepterület nagyságát
és a kívánt fűnyírási időket, és a gép
automatikusan kiszámolja a beosztást.

EMELKEDŐ
Akár 35%-ig.

Mindkét
GARDENA
alkalmazás
letölthető:

CSENDES FŰNYÍRÓ
Garantált a mindössze
57 dB(A)*. 

KÖNNYEDÉN, VÍZSUGÁRRAL
IS TISZTÍTHATÓ

FAGYÉRZÉKELŐ

ALKALMAZKODIK
A TEREPVISZONYOKHOZ
A beépített két forgó hátsó kerékkel
különösen fordulékony a robotfűnyíró
és stabil marad egyenetlen terepen is.

CORRIDOR CUT
A 60 cm-nél szélesebb, 
bonyolult vagy keskeny 
átjárókat valamint 
zsákutcákat is nyírja a 
határoló vezetékek között.

GARDENA smart App**  
kapcsolat. 
Azonnali vezérlés bárhonnan.

További információk 
a 10. oldalon.

GARDENA Bluetooth® App 
kapcsolat. 
Azonnali vezérlés akár 10 m-ről.

További információk 
a 10. oldalon.

NYOMÓGOMBOK  
ÉS KIJELZŐ
A programozás közvetlenül a 
roboton is elvégezhető.

LONATM INTELLIGENCE
Mesterséges intelligencia alapú 
technológia, amely megtanulja, 
feltérképezi és alkalmazkodik minden 
egyes kerthez.

* ISO 11094 **online regisztráció szükséges
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Azonnali kontroll 
Bárhonnan

Egyszerű 
beállítás

Automatikus  
ütemezés

Okos otthon Növénykönyvtár

Az egész kerted a kezedben tarthatod az ingyenes GARDENA smart alkalmazással. Még soha nem volt ilyen kényelmes 
a fűnyírás és az öntözés. Az irodádból vagy külföldről is beavatkozhatsz a kerted gondozásába. A kerti fényeket vagy más 
elektromos  eszközeidet is könnyen kezelheted. A GARDENA smart alkalmazás új mércét állít fel. Folyamatosan bővítjük új 
funkciókkal és szolgáltatásokkal, amelyeknek köszönhetően nélkülözhetetlen társ a kertben.

Azonnali vezérlés bárhonnan 
GARDENA smart App

A GARDENA smart App-ben elérhető okos SILENO robotfűnyíró választék

Közepes méretű kertekhez.

smart SILENO life

< 50 m2 < 1000 m2 < 1500 m2

LONATM Intelligence

Kis méretű kertekhez.

smart SILENO city

< 250 m2 < 500 m2

Cikkszám 19601 Cikkszám 19602 Cikkszám 19701 Cikkszám 19702 Cikkszám 19704

< 1250 m2

Cikkszám 19703
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Azonnali vezérlés akár 10 m-ről
GARDENA Bluetooth® App
Könnyedén irányíthatod a SILENO robotodat az otthonod vagy kerted bármely pontjáról, akár 10 m távolságról is.  
A SILENO minimo, city és life modellek rendelkeznek Bluetooth®-kapcsolattal, így a GARDENA Bluetooth® alkalmazással  
a telefonodon állíthatod be őket. A SILENO city és life esetében a beállításokat közvetlenül a roboton lévő kezelőpanelen  
keresztül is elvégezheted.

A GARDENA Bluetooth® App kapcsolattal irányítható SILENO robotfűnyíró választék

Azonnali kontroll
10 méteren belül

Egyszerű  
beállítás

Kis méretű kertekhez. Közepes méretű kertekhez.

SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

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

Cikkszám 15010 Cikkszám 15101 Cikkszám 15102 Cikkszám 15108Cikkszám 15103Cikkszám 15201 Cikkszám 15202

< 250 m2 < 500 m2

Automatikus  
ütemezés

< 400 m2

Cikkszám 15004
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A mobil applikációval összekapcsolható SILENO robotfűnyírók segítenek a kert egyszerű és okos 
gondozásában. A smart* és a Bluetooth® technológiát tartalmazó termékeinkkel új fejezetet kezdtünk, 
az applikációk segítségével kényelmes megoldást kínálunk a kerttulajdonosoknak a kerti eszközeik 
irányításához.

Maradj
összeköttetésben
a robotfűnyíróddal
a smart system vagy a Bluetooth® technológia 
segítségével

Mindkét
GARDENA
alkalmazás
letölthető:

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett 
védjegyei, és az ilyen védjegyek GARDENA általi használata 
licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi 
nevek mindegyike a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. 

*online regisztráció szükséges

smart Bluetooth®

Mesterséges intelligencia alapú technológia, amely megtanulja, 
feltérképezi és alkalmazkodik minden egyes kerthez.

–

Távolról is kapcsolatban
Teljes körű csatlakozás a GARDENA smart systemhez: öntözőkomputerek, öntözőeszközök  
és szivattyúk. Az összes eszközt egy mozdulattal vezérelheted a teljesen automatizált kertért.

–

Okos otthon
Az okos otthon találkozása az okos kerttel. Integráld a smart készülékeket az Apple HomeKit 
rendszeredbe, vagy irányítsd hanggal a kertedet az Amazon Alexával!

–

Azonnali kontroll
Egyszerűen léphetsz kapcsolatba a SILENO robotoddal a GARDENA alkalmazás segítségével.

 
Bárhonnan

 
10 méteren belül

Egyszerű beállítás
Könnyű és irányított beállítás. Lépésről-lépésre végigvezet a rendszered beállításán.

Automatikus ütemezés
A SILENO pontosan tudja, mikor és hogyan kell nyírni a füvet.
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Termék jellemzők SILENO life 750 SILENO life 1000 SILENO life 1250 SILENO life 1500
Gyepterület Akár 750 m2 Akár 1000 m² Akár 1250 m² Akár 1500 m²
Tartozékok 200 m határoló vezeték, 300 

vezetékrögzítő tüske, 4 csatlakozó, 
5 vízmentes csatlakozó

200 m határoló vezeték, 300 
vezetékrögzítő tüske, 4 csatlakozó, 
5 vízmentes csatlakozó

250 m határoló vezeték, 300 
vezetékrögzítő tüske, 4 csatlakozó, 
5 vízmentes csatlakozó

250 m határoló vezeték, 300 
vezetékrögzítő tüske, 4 csatlakozó, 
5 vízmentes csatlakozó

Beállítás a kezelőpanelen • • • •

Akkumulátorrendszer Li-ion akkumulátor Li-ion akkumulátor Li-ion akkumulátor Li-ion akkumulátor

Max. emelkedő Akár 35% Akár 35% Akár 35% Akár 35%

Állítható vágási magasság 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Súly Kb. 8,3 kg Kb. 8,3 kg Kb. 8,3 kg Kb. 8,3 kg

Biztonsági beállítások PIN kód, riasztó PIN kód, riasztó PIN kód, riasztó PIN kód, riasztó

Vízsugárral mosható • • • •

Zajszint (dB(A) érzékelt * 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut szűk átjárók
nyírása

• • • •

Fagyérzékelő • • • •

Spirálvágás • • • •
Napi aktív idő  
(nyírás és töltés)***

14,0 óra 15,0 óra 20,5 óra 22,5 óra

Cikksz. Bluetooth® modell 15101 15102 15103 15108

Cikksz. smart modell 19701 19702 19703 19704

Termék jellemzők SILENO minimo 250 SILENO minimo 500 SILENO city 400 SILENO city 600
Gyepterület  Akár 250 m2 Akár 500 m2 Akár 400 m2 Akár 600 m2

Tartozékok 150 m határoló vezeték, 150 
vezetékrögzítő tüske, 4 csatlakozó, 
5 vízmentes csatlakozó

150 m határoló vezeték, 150 
vezetékrögzítő tüske, 4 csatlakozó, 
5 vízmentes csatlakozó

150 m határoló vezeték, 200 
vezetékrögzítő tüske, 4 csatlakozó, 
5 vízmentes csatlakozó

150 m határoló vezeték, 200 
vezetékrögzítő tüske, 4 csatlakozó, 
5 vízmentes csatlakozó

Beállítás a kezelőpanelen – – • •

Akkumulátorrendszer Li-ion akkumulátor Li-ion akkumulátor Li-ion akkumulátor Li-ion akkumulátor

Max. emelkedő Akár 25% Akár 25% Akár 35% Akár 35%

Állítható vágási magasság 20–32,5–45 mm 20–32,5–45 mm 2–5 cm 2–5 cm

Súly Kb. 6,5 kg Kb. 6,5 kg Kb. 7,3 kg Kb. 7,3 kg

Biztonsági beállítások PIN kód PIN kód PIN kód PIN kód

Vízsugárral mosható • • • •

Zajszint (dB(A) érzékelt * 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut szűk átjárók
nyírása

• • • •

Fagyérzékelő • • • •

Spirálvágás • • • •
Napi aktív idő  
(nyírás és töltés)***

5,5 óra 12,0 óra 9,9 óra 12,0 óra

Cikksz. Bluetooth® modell 15201 15202 15004 15010

Cikksz. smart modell – –

A robotfűnyírók áttekintése

   M  Közepes méretű kertekhez

   S  Kis méretű kertekhez

* ISO 11094

   Vezérlés a GARDENA Bluetooth® App segítségével. Ingyenesen, előfizetési díj nélkül letölthető, elérhető okostelefonra és táblagépre. Követelmények: Android vagy iOS okostelefon vagy táblagép Bluetooth® funkcióval.

 Vezérlés a GARDENA smart alkalmazással. Ingyenesen, előfizetési díj nélkül letölthető, elérhető okostelefonra, táblagépre és PC-re. Követelmények: Wi-Fi router és internet-hozzáférés, okostelefon, tablet vagy PC.
***   Max. terület – hozzávetőleges értékek a kert alakjától, a pázsittól és a környezeti feltételektől, valamint az akkumulátor korától függően. 

Melyik robotfűnyíró a megfelelő?
Nézd meg online robotválasztási 
tanácsadónkat: www.gardena.hu
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Sose hagyd
magára a kerted!

gardena.com

Egy intelligens öntözőrendszerrel és robotfűnyíróval bárhonnan  
gondozhatod a kerted.
 



smart Öntözőkomputer –
közvetlenül a csapnál 
Öntözz csapvízzel! A smart Öntözőkomputer segítségével a
távolból irányíthatod a kerti csapodat – a GARDENA smart
applikáción keresztül mindez nagyon egyszerű.

Ha smart Érzékelőt is használsz, nem csak vizet takarítasz
meg, hanem mindig a kellő mértékben öntözhetsz.

smart Öntözésvezérlés –
a föld alá telepített rendszerhez 
Egy földbe süllyesztett öntözőrendszer könnyedén megöntözi
a kert zónáit. A smart Öntözésvezérlő képes akár hat
öntözőszelepet kezelni – a GARDENA smart applikáció ezeket
egymástól függetlenül irányítja.

Ha smart Érzékelőt is használsz, nem csak vizet takarítasz
meg, hanem mindig a kellő mértékben öntözhetsz.

smart Automata szivattyú
Esővizet is használhatsz háztartási célokra a smart Automata
szivattyúval. A GARDENA smart applikáció segítségével előre
beállíthatod a kerted öntözési menetrendjét, vagy akár  
a WC és a mosógép is ellátható az esővízzel.

Ha smart Érzékelőt is használsz, nem csak vizet takarítasz 
meg, hanem mindig a kellő mértékben öntözhetsz.

smart robotfűnyírók
Nyírd okosan a füvedet! A smart SILENO robotfűnyíró a
GARDENA smart applikációval irányítva gyepszőnyeget
varázsol eléd akár 1500 négyzetméteren.  
Olyan, mintha 0–24-ben ott lennél. 

ÚJ: Most az új LONATM Intelligence rendszer egy következő 
szintre emeli a smart gyepápolást.

smart Vezérelt dugalj
Villogj! Csatlakoztass bármilyen elektromos készüléket,
például kerti lámpát, vagy szökőkút szivattyút a smart
Vezérelt dugaljba és bárhonnan, bármikor ki- vagy
bekapcsolhatod őket a GARDENA smart applikáción
keresztül. Legyen éjjel-nappal okos a kerted!

GARDENA smart system – termékek áttekintése

smart Érzékelő
Mérd a talaj nedvességét és hőmérsékletét a kertben
vagy az ágyásokban, és ellenőrizd a GARDENA smart App
alkalmazásban. Ha smart Érzékelővel együtt használod a
smart Öntözőkomputert, a smart Öntözésvezérlőt vagy a
smart Automata szivattyút, nem csak vizet takarítasz meg,
hanem mindig a kellő mértékben öntözhetsz.
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smart Átjáró 
A smart system szíve a vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz.

• Megteremti a kapcsolatot az Internet és a GARDENA smart rendszer között
• Egyszerűen a routerhez kell csatlakoztatni LAN kábellel vagy WiFi-n keresztül
• Az összes smart system termék stabil és biztonságos csatlakozása
• A rendkívül nagy teljesítményű rádiótechnika még nagy kertekben 

is kiterjedt lefedettséget biztosít

Szinte mindegyik termék kapható
bővítményként, az Átjáró nélkül.

A smart system használatához szükség van a GARDENA smart 
applikációra és a smart Átjáróra

Az egész kertedet kézben tarthatod az ingyenes GARDENA smart App segítségével. A fűnyírás és az öntözés még 
sosem volt ilyen kényelmes. Még a lámpákat vagy más elektromos eszközöket is könnyedén irányíthatsz.

Azonnali kontroll
Gondoskodj a kertedről
egy érintéssel
a GARDENA smart
applikációban,
bárhonnan!

Automatikus ütemezés
Nincs szükség  
emlékeztetőkre...  
a GARDENA smart App 
elvégzi helyetted a munkát!  
Mindent ellenőriz: mikor 
kell lenyírni a füvet,  
megöntözni a növényeket 
és még számtalan
dolgot, bárhol is vagy.

Időjárás érzékelés
A smart Érzékelő nyomon 
követi a kertedben  
a hőmérsékletet és  
a talajnedvességet,  
hogy optimálisan
állítsa be az öntözést és 
vizet takarítson meg.

Okos otthon
Az okos otthon 
találkozása az okos 
kerttel. Integráld a smart 
készülékeket az Apple 
HomeKit rendszeredbe, 
vagy irányítsd hanggal 
a kertedet az Amazon 
Alexával!

Növénykönyvtár
Fedezz fel mindent, amit 
a növényekről tudnod kell!
A virágzásuktól a 
környezeti igényükig, 
mindent!

Egyszerű beállítás  
Egyszerű és irányított  
beállítás. A GARDENA 
smart App lépésről- 
lépésre végigvezet  
a smart rendszered
beállításán. Világos  
illusztrációkkal,  
hasznos ötletekkel
és varázslókkal segít.

GARDENA smart App

Folyamatosan bővülő

funkciók a GARDENA smart

applikációban – látogasd meg:

www.gardena.com/hu/smart

Időjárás előrejelzés
Eső jön? A GARDENA 
smart App a hivatalos 
időjárás előrejelzésekhez
igazítja az öntözési 
ütemtervedet. 

1414



 
smart Öntözőkomputer

EGYSZERŰEN
TELEPÍTHETŐ
közvetlenül a csapra
csatlakoztatható

IGÉNY SZERINTI ÖNTÖZÉS
automatikusan biztosítja a vizet  
a csapból a GARDENA smart 
applikációban beállított ütemezés 
szerint 

MEGBÍZHATÓ
a bevált GARDENA
szeleptechnológiának
köszönhetően

KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁS
egyszerűen meg kell nyomni  
a gombot, ha azonnal vízre van szükség

FAGY RIASZTÁS
figyelmeztet, ha túl hideg
van a smart Öntözőkomputer
használatához

KOMPATIBILIS
Gyakorlatilag az összes
forgalomban lévő, 24V-os
öntözőszelepekkel működő
öntözőrendszert vezérli

RUGALMAS
minden kerti terület egyedileg kap vizet
a GARDENA smart applikációban rá
vonatkozó öntözési ütemterv szerint

TÖKÉLETES DUÓ
Ha smart Érzékelővel kombinálod,  
a vízigény pontosabban kalkulálható
mindegyik öntözési zónában

MEGLÉVŐ RENDSZEREK SMART VEZÉRLÉSE
egyszerűen cseréld ki a meglévő (bármilyen gyártmányú)
öntözésvezérlőt a smart Öntözésvezérlőre. Ez azt jelenti,
hogy a GARDENA Micro-Drip rendszert vagy Sprinkler
rendszert is a GARDENA smart App irányítja – sőt, így
a más gyártótól származó öntözőrendszer is smart lesz.

 
smart Öntözésvezérlő

Egyforma vízigényű terület teljesen automatikus öntözése.

Többcsatornás vezérlés a földalatti öntözőrendszerhez. 
Akár hat eltérő igényű öntözőzóna számára.
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LAPOS FELSŐRÉSZ
a pázsit közepére helyezhető
anélkül, hogy zavarná a
robotfűnyírót

 
smart Érzékelő

Fontos információkat nyújt közvetlenül a kertből a GARDENA smart
applikáció segítségével az optimális öntözéshez.
A smart Öntözőkomputerrel, a smart Öntözésvezérlővel és
a smart Automata szivattyúval is működik.

EGYÉNILEG
PROGRAMOZHATÓ
az automatikus, időszabályozott
kertöntözéshez

DIAGNOSZTIKAI
RENDSZER
könnyen érthető információval
a lehetséges hibákról és hogy
hogyan lehet ezeket kijavítani

ERŐTELJES
1300 W, 5000 l/óra, 5,0 bar, 2 kimenet,
beépített finomszűrő

KIS VÍZMENNYISÉG PROGRAM
még egész minimális vízigény esetén
is könnyen használható

MODERN ÉS KOMPAKT
TERVEZÉS
bárhol használható a kertben
vagy az ágyásokban, a teraszon
vagy az erkélyen

DIGITÁLIS GYÖKÉR
ott méri a talajnedvességet,
ahol igazán számít –  
a növény gyökerénél

VIZET TAKARÍT MEG
közvetlenül kommunikál a
smart Öntözőkomputerrel,
a smart Öntözésvezérlővel
vagy a smart Automata szivattyúval
és csak akkor öntözi a kertet,
ha valóban szükséges

Szivattyú a háztartásodnak és kertednek eső- vagy kútvízzel 
történő, teljesen automatikus módon való vízellátására.

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS
a szivattyú ellenáll a napfénynek
és esőnek, így bárhol elhelyezhető
a kertben

 
smart Automata szivattyú
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smart SILENO life

 
smart SILENO robotfűnyíró

ALKALMAZKODIK
A TEREPVISZONYOKHOZ
A beépített két forgó hátsó kerékkel
különösen fordulékony a robotfűnyíró
és stabil marad egyenetlen terepen is.

CSENDES FŰNYÍRÓ 
Garantált a mindössze
57 dB(A)*

SENSOR CONTROL
A nyírás gyakoriságát
a fű növekedéséhez igazítja.

KÖNNYEDÉN, VÍZSUGÁRRAL
IS TISZTÍTHATÓ 

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI
IDŐKET A TELEPÍTÉSI
ASSZISZTENSSEL
Add meg a gyepterület nagyságát
és a kívánt fűnyírási időket, és a gép
automatikusan kiszámolja a beosztást.

VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
akár 1500 m²

CORRIDOR CUT
A 60 cm-nél szélesebb, bonyolult vagy 
keskeny átjárókat valamint zsákutcákat  
is nyírja a határoló vezetékek között.

RUGALMAS
TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS
Akár keskeny helyekre, vagy
a fűnyírási területen kívül.

SPIRÁLVÁGÁS 
A magasabbra nőtt fű
célzott spirálvágása.

EMELKEDŐ
Akár 35%-ig

BÁRMILYEN IDŐJÁRÁSBAN
MŰKÖDIK
Jöjjön eső vagy napfény, 
emelkedő vagy lejtő!

A gyep teljesen automatikusan nyírható – megbízható, nyomvonalmentes és egyenletes  
eredménnyel. 6 különböző robotfűnyíró kis, közepes és nagy kertekbe. Most az egyedülálló  
LONA™Intelligence technológiával, amely az intelligens gyepápolást magasabb szintre emeli.

LONATM INTELLIGENCE 
Mesterséges intelligencia alapú 
technológia, amely megtanulja, 
feltérképezi és alkalmazkodik 
minden egyes kerthez.
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smart Vezérelt dugalj

Egyszerűen integrálja a világítást és más elektromos 
eszközöket a GARDENA smart systembe.

EGYSZERŰ ÉS RUGALMAS
HASZNÁLAT
csak dugd be egy dugaljba és
máris használatra kész

SOKFÉLE FELHASZNÁLÁSI
LEHETŐSÉG
például kerti világításhoz, vizes
látványosságokhoz vagy szezonális
dekorációkhoz, pl. fényfüzérekhez

CSEPPÁLLÓ
ideális kültéri használatra

FAGYÁLLÓ
kint maradhat –20°C-ig,
pl. a téli fényfüzérekhez

Okos társulások
a kertben
A GARDENA smart rendszerünk megvalósítja az okos öntözést és fűnyírást, 
bármikor, bárhol. Mindezt egyetlen alkalmazásban. Egy még jobb okoskert élmény
érdekében megnyitottuk rendszerünket és így lehetővé vált más okos eszközök, 
például a Husqvarna Automower integrálása a GARDENA smart alkalmazásunkon 
keresztül. A felhőplatformokhoz való kapcsolódás révén még több lehetőséged 
nyílik: például a GARDENA smart system működik az Apple HomeKit-tel. Vagy az 
Amazon Alexa segítségével akár hanggal is vezérelheted a kerti okoseszközeidet. 
Sőt az IFTTT-vel más okos szolgáltatásokhoz és eszközökhöz is hozzákapcsolhatod 
őket. Ezeket további okos eszközök és szolgáltatások is követni fogják a jövőben.

Az aktuális partner integrációk áttekintését, valamint további információkat itt
találhatsz: www.gardena.hu/smart

Szinte mindegyik termék kapható bővítményként, az Átjáró nélkül. 
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 Tippek és trükkök

A GARDENA smart systemmel egyszerű:
Bármelyik termékkel kezded el,  
utána bővítheted a smart systemet, ahogyan  
és amikor szeretnéd!

A GARDENA smart applikáció telepítési
asszisztensével egyszerű a beállítás.

Kérdéseid vannak?
Olvasd el GYIK weboldalunkat
a gardena.com/hu-n vagy lépj  
kapcsolatba velünk!
További információkat találsz
a  www.gardena.hu/smart oldalon.

Szinte mindegyik termék kapható
bővítményként, az Átjáró nélkül. 

Kezdd el egy termékkel!

Bővítsd a smart rendszeredet úgy,
ahogyan és amikor szeretnéd!
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TBD MAX

GARDENA 18 V  
POWER FOR ALL  
akkumulátoros 
termékek
Szenvedély, melyet a GARDENA táplál
A GARDENA 10 olyan kertészeti eszközt kínál, amelyeket egyféle akkumulátor működtet: növényápolásra, sövény-, fa- és 
bokorápolásra, valamint gyepápolásra. Sőt! Az akkumulátoros hordóürítő szivattyúval fenntartható forrásból, például az 
összegyűjtött esővízzel öntözheted a növényeidet. Takarításhoz pedig ott van az AguaClean magasnyomású mosó.

GYEPÁPOLÁS FA & BOKORÁPOLÁS TAKARÍTÁS  SZIVATTYÚZÁS

2020



Közös 18 V-os  
akkumulátor-rendszer
A POWER FOR ALL ALLIANCE a világ vezető gyártóinak egyik legnagyobb, márkákon átívelő akkumulátor-szövetsége, 
amely az otthoni és kertészeti alkalmazások legnagyobb választékát kínálja. Ez az összefogás valóban megváltoztatja  
a játékszabályokat: a sokoldalú, 18 V-os, a házban és a kertben minden igényt lefedő akkumulátor-rendszer használata 
esetén egyetlen akkumulátorral működtetheted többféle gyártó eszközeit.

Egy akkumulátor 
70+ eszköz
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Így használhatod a POWER FOR ALL 
akkumulátor-rendszert:

1. Nincs még ilyen  
akkumulátorod?
Akkor vásárolj egy  
termékkészletet!
A legegyszerűbb módszer  
a kezdésre egy termékkészlet 
vásárlása: mindegyik termékkészlet 
tartalmaz egy gépet, valamint  
akkumulátort és töltőt.

2. Van már ilyen géped/akkud?
Akkor bővítheted a rendszert!  
Ha van már otthon egy POWER FOR ALL akkud  
vagy készleted, akkor bármilyen, a szövetséghez tartozó  
eszközzel bővítheted a rendszert. Elég az új gép  
megvásárlása, nem szükséges további akkumulátort  
vagy töltőt venni. Az otthoni akkuval használhatod az új 
eszközt is.
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LED kijelző 
A töltöttségi szint munka közben  
is jól látható a foganytún található 
LED-eken.

Kompatibilis 
Az összes POWER FOR ALL 
szövetséghez tartozó eszközzel.

Gyors feltöltés 
Jelentősen csökkent a töltési idő az 
előző generációhoz képest.

Az egyik legnagyobb, márkákon 
átívelő akkumulátor-szövetség.

A legszélesebb variációt nyújtó 
választék otthoni és kerti 
használatra.

Helytakarékos.
Költségtakarékos.
Védi a környezetet.

A rendszer előnyei

A rendszer rugalmasan 
bővíthető más márkanév alatt 
futó eszközökkel.

100% -os kompatibilitás  
a POWER FOR ALL ALLIANCE 
többi tagjával.*

Ismerd meg a szövetség összes márkáját 
a powerforall-alliance.com weboldalon!
*A Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI

3 év gyártói jótállás
A termék regisztrációja után a www.gardena.com/hu oldalon
*A gyártói jótállás meghosszabbításához online regisztráció szükséges a termék megvásárlásától számított 3 hónapon belül  
a gardena.com/hu weboldalon – További információk és a jótállási feltételek a gardena.com/hu/jotallas weboldalon érhetőek el.3** 
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Kézi fűnyíró 22/18V P4A
Tökéletes kis kertekbe maximum 50 m² gyepterülettel. Könnyű és kompakt kialakításának köszönhetően a fűnyírás olyan egyszerűen és könnyedén megy, mint a nappali 
porszívózása.

KÖNNYŰ ÉS MANŐVEREZHETŐ
Könnyedén nyírhatod a nehezen  
elérhető helyeket is

NINCS EXTRA MUNKA
Nincs szükség a levágott fű 
összegyűjtésére – időt és helyet 
takaríthatsz meg, ráadásul táplálod 
a pázsitot 

KÖZPONTI, HÁROM LÉPÉSES 
Vágásmagasság állítás – könnyen 
beállíthatod a kívánt magasságra

MULCSOZÓKÉS 
Olyan finomra vágja a füvet,  
hogy a levágott fűszálakat a pázsiton 
hagyhatod, és természetes  
műtrágyaként használhatod

HELYTAKARÉKOS TÁROLÁS 
A kompakt méretnek köszönhető

LED KIJELZŐ 
Jól látható a töltöttségi szint

EGY VAGY KÉT KEZES  
MŰKÖDTETÉS
A kényelmes munkavégzésért

PowerMax™ fűnyíró 32/36V P4A
Jól manőverezhető, hatékony és 
nagy teljesítményű akár 200 m²-es 
gyepterülethez. A PowerMax™ 
segítségével a fűnyírás többé nem 
fárasztó feladat. Optimális vágási 
eredményt biztosít, és hatékony 
gyűjtést tesz lehetővé, így pillanatok 
alatt élvezheted a tökéletesre nyírt 
pázsitot.

KÉNYELMES ERGOTEC TOLÓKAR
Biztosítja a kényelmes munkavégzést

POWERPLUS MOTOR
Nagy teljesítményű és szénkefe 
nélküli

TERELŐFOGAK
szélekhez közeli nyíráshoz

LED KIJELZŐ
Jól látható  
a töltöttségi szint

CUT AND COLLECT RENDSZER
(azaz vágás és gyűjtés)
A fűgyűjtőben több nyesedék is 
összegyűjthető a továbbfejlesztett 
és irányított levegőáramoltatásnak 
köszönhetően

QUICKFIT
Központi, tízfokozatú vágási magasságállítás 
a QuickFit segítségével, egyszerűen nyomd 
meg és forgasd el
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EasyCut fűszegélynyíró 23/18V P4A
• A pázsit széleinek gyors és hatékony nyírásához
• Nehezen hozzáférhető helyekre
A könnyű és beállítható akkumulátoros fűszegélynyíróink nagyobb
szabadságot nyújtanak, mivel függetlenek az áramhálózattól.

ComfortCut sövénynyíró 50/18V P4A
Kényelmes és hatékony eszköz kis és közepes méretű sövényekhez.
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ÁLLÍTHATÓ ELÜLSŐ MARKOLAT 
A kényelmes testtartáshoz gyorsan 
átállítható

PROZONE 
Professzionális élezés 
és speciális fogazat a különösen 
erős ágak könnyed vágásához

KÖNNYŰ ÉS BIZTONSÁGOS VÁGÁS 
Az ergonomikus kialakítású ErgoLine 
markolattal

PONTOS, GYORS  
ÉS TISZTA VÁGÁS
Az optimális késgeometriának 
köszönhetően

KICSI SÚLY
Az egyszerű és kényel-
mes munkavégzéshez/
hordozáshoz

ERŐS 18 V-OS, 2,0 AH LI-ION 
AKKUMULÁTOR
Számos más eszközhöz – a 18 V-os 
akkumulátor-rendszer része

RENDKÍVÜL KÖNNYŰ (2,0 KG) 
A fáradtságmentes munkavégzéshez

BOZÓTVÁGÓ FUNKCIÓ 
Erőteljes a magas és erős fű 
vágásához

LED KIJELZŐ A MARKOLATON
Munka közben is jól látható a 
töltöttségi szint

ÜTKÖZÉS ELLENI 
VÉDELEM
Védi a kést a talajhoz 
közeli vágások esetén

TELESZKÓPNYÉL
Hossza a felhasználó magasságához 
állítható

PÓTKÉSEK TÁROLÁSA 
A MARKOLATON
Használat közben mindig kéznél 
vannak

Külön tartozékként kapható 
kerék a szegélynyíróhoz

ELFORGATHATÓ NYÍRÓFEJ
Szélvágás a túlnőtt gyepszélek
függőleges nyírásához  
(csak a ComfortCut modellnél)

LED KIJELZŐ
Jól látható 
a töltöttségi szint

ROTORCUT KÉS
Az optimális vágási eredmény  
érdekében; 23 cm vágási átmérő
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Teleszkópos sövénynyíró THS 42/18V P4A 
Teleszkópos ágvágó TCS 20/18V P4A 
Magas növények kényelmes vágása biztonságosan, a talajon állva – nincs szükség létrára.

Egy szempillantás alatt tiszta lesz minden. Nincs több fárasztó gereblyézés.
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TELESZKÓPNYÉL
A magasban lévő részeket is  
kényelmesen elérheted a talajon állva

LED KIJELZŐ  
A MARKOLATON
Munka közben is jól látható 
a töltöttségi szint

DÖNTHETŐ FEJ
Könnyedén és mindig kényelmes tartás-
ban vághatod a magasban lévő részeket

ERGONOMIKUS
A második markolat segít 
a megtámasztásban, így könnyedén 
nyírhatsz a magasban is 

PowerJet lombfújó 18V P4A

SZŰKÍTŐFEJ
Meghosszabbítja a 
csövet és segíti a 
pontosabb munka-
végzést

ERGONOMIKUSAN 
KIALAKÍTOTT 
MARKOLAT 
Könnyedén tartható a 
munkavégzés közben

ERŐTELJES TENGELYIRÁNYÚ 
VENTILÁTOR
Kisebb légáramveszteséggel 
és nagy, 7,9 m³/perc 
levegőmennyiséggel a kiváló fúvási 
teljesítményért

TALPAK
Hogy egyszerűen le 
tudd tenni a földre a 
munka után

AZ EGYIK LEGKÖNNYEBB 
LOMBFÚVÓ
Akkumulátor nélkül 
mindössze 1,8 kg

SZABÁLYOZHATÓ 
SEBESSÉG

LED KIJELZŐ
Jól látható a töltöttségi szint
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Mobil, kompakt magasnyomású mosó számtalan tartozékkal.
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LED KIJELZŐ
Jól látható a töltöttségi szint

SOFT-CLEAN  
(KÍMÉLŐ)  
ÜZEMMÓD
A hosszabb üzemidő  
érdekében, vagy érzékeny felület 
tisztításához (9 bar).
3 fokozatban állítható nyomás: 
9-14-24 bar

FÚVÓKA TÁROLÓ
Az eltérő szögű fúvókák biztonságos tárolására

Max. nyomás: 24 bar
Max. szállító teljesítmény: 250 l/óra

0°/ 15° / 40° TISZTÍTÓFÚVÓKÁK
Változtatható a szög!

Önfelszívó 
2 m magasra is felszívja a vizet.  
Vízvezetékre is csatlakoztatható.

3 teljesítmény fokozat
Megfelelő nyomás a felület 
érzékenységétől függően.

Kicsi súly és könnyű 
kezelés
Egyszerűen használható.

Habfúvóka és vizeszsák
A Prémium szettben egy habfúvóka 
is van és egy 20 l-es vizeszsák mobil 
használat érdekében.

AquaClean magasnyomású mosó 24/18V P4A

Teljesítményvezérlés
Három különböző teljesítményszint,
hogy mindig a legjobb egyensúlyba
hozhasd a szivattyú teljesítményét
és az akkumulátor élettartamát. 
5/10/15 perces időzítő funkcióval.

Időjárás elleni fedél
A szivattyú és az akkumulátoregység
kint tartható – a fedél megvédi az
akkumulátort az esőtől. 

Szűrőrendszer
A szivattyú védelméhez egy finomszűrő
van beépítve. Kivehető, így könnyen
tisztítható.

2 m kábelcsatlakozás
Az akkumulátor rugalmas, száraz helyre
való elhelyezéséhez.

ERŐS ALUMÍNIUMBÓL
KÉSZÜLT TELESZKÓPOS CSŐ
Az egyszerű kezelés és  
a törésmentes
tömlővezetés érdekében

KIS SZIVATTYÚ, NAGY 
TELJESÍTMÉNY
2000 l/óra és 2,0 bar. 
Ezért alkalmas kisebb 
esőztetőkhöz is

SZŰRŐRENDSZER

SZABÁLYOZÓ SZELEP
A szivattyú teljesítményének 
finom beállításához, pl. 
érzékeny növények számára. 
Megakadályozza a víz szivárgását 
a szivattyú kikapcsolása után 

RUGALMAS ROZSDAMENTES
ACÉL RÖGZÍTŐ 
Segítségével például a hordó oldalára 
rögzíthető az akkumulátor

SEKÉLYRE SZÍVÁS 5 MM-IG 
A talp levételével

EGYSZERŰ SZÁLLÍTÁS 
A szivattyúra erősíthető akkutartónak 
köszönhetően

Hordóürítő szivattyú
2000/2 18V P4A
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Erőteljes akkumulátoros szivattyú 
esővíztartályokhoz



Akkumulátor és töltő / indulókészletek 
2021-től a GARDENA 3 féle POWER FOR ALL akkumulátort kínál: 2,0 Ah, 2,5 Ah és 4,0 Ah.  
Ezeken kívül az akkumulátor-szövetségben 3,0 Ah, 5,0 Ah és 6,0 Ah teljesítményű 
akkumulátorok is kaphatóak. Így biztosan megtalálod a számodra megfelelőt.  
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a 2,0 Ah-s akkumulátort csak termékkészletben kínáljuk, 
különálló akkumulátorként nem értékesítjük!

Az új GARDENA 18 V-os akkumulátorok számos más otthoni és kerti eszközzel kompatibilisek 
– ami azt jelenti, hogy többé nem kell minden termékhez vásárolnod egyet. Így pénzt és helyet 
takarítasz meg, valamint véded a környezetet is!

Mennyi az akkumulátor működési ideje?

Rendszer akkumulátor PBA 18V/36 
Könnyű, kisebb munkákhoz. 

Rendszer akkumulátor PBA 18V/45 
Sokoldalú akkumulátor minden felhasználáshoz. 
Tökéletes egyensúly az üzemidő és a súly között.

Rendszer akkumulátor PBA 18V/72
Minden kerti munkához, extra üzemidő és extra 
teljesítmény.

Ezt az akkumulátort ajánljuk * 10%-kal nagyobb teljesítményEzt az akkumulátort ajánljuk * 10%-kal nagyobb teljesítmény

Rendszer  
akkumulátor 
2,0 Ah  
PBA 18V/36

Rendszer  
akkumulátor 
2,5 Ah  
PBA 18V/45

Rendszer  
akkumulátor 
3,0 Ah

Rendszer  
akkumulátor 
4,0 Ah 
PBA 18V/72

Rendszer  
akkumulátor 
5,0 Ah 

Rendszer  
akkumulátor 
6,0 Ah 

PowerMax™  
fűnyíró 32/36V P4A
Cikkszám 14621

160 m2 200 m2 240 m2 320 m2 400 m2 480 m2 

Kézi fűnyíró  
22/18V P4A
Cikkszám 14620

max. 20 perc
50 m2 
max. 25 perc

max. 30 perc max. 40 perc max. 50 perc max. 60 perc

EasyCut fűszegélynyíró  
23/18V P4A
Cikkszám 14700

Max. 45 perc 56 perc max. 68 perc max. 90 perc max. 113 perc max. 135 perc

ComfortCut fűszegélynyíró 
23/18V P4A
Cikkszám 14701

Max. 45 perc Max. 56 perc max. 68 perc max. 90 perc max. 113 perc max. 135 perc

ComfortCut sövénynyíró  
50/18V P4A
Cikkszám 14730

max. 45 perc max. 56 perc max. 68 perc max. 90 perc max. 113 perc max. 135 perc

ComfortCut sövénynyíró  
60/18V P4A
Cikkszám 14731

max. 45 perc max. 56 perc 68 perc 90 perc 113 perc 135 perc

Hordóürítő szivattyú
2000/2 18V P4A
Cikkszám 14602

max. 14–52 perc max. 18–65 perc max. 22-78 perc max. 29–104 perc max. 36–130 perc max. 43–156 perc

Merülőszivattyú tiszta vízhez
2000/2 18V P4A
Cikkszám 14600

max. 14–52 perc max. 18–65 perc 22-78 perc max. 29–104 perc max. 36–130 perc max. 43–156 perc

AquaClean magasnyomású 
mosó  24/18V P4A
Cikkszám 14800

max. 13–31 perc max.18–65 perc 19-46 perc max. 25–62 perc max. 31–130 perc max. 40–92 perc

PowerJet
lombfújó 18V P4A
Cikkszám 14890

max. 10–18 perc max.13–23 perc  15-25 perc max. 18–36 perc* max. 21–46 perc* max. 26–50 perc*
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Rendszer  
akkumulátor  
P4A PBA 18V/45 

Rendszer  
akkumulátor 
P4A PBA 18V/72

Gyorstöltő 
P4A AL 1830 CV

Akkumulátor 
készlet P4A
PBA 18V/45 + 
 AL 1830 CV

Akkumulátor 
készlet P4A
2 x PBA 18V/45 + 
AL 1830 CV

Akkumulátor 
készlet P4A
PBA 18V/72 +  
AL 1830 CV

Akkumulátor technológia Li-Ion Li-Ion – Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Akkumulátor feszültsége 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V

Akkumulátor teljesítménye 2,5 Ah 4,0 Ah – 2,5 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah
Teljes feltöltési idő AL 1830 CV
gyorstöltővel 60 perc 95 perc – 60 perc 60 perc 95 perc

Már kezdheted is – 80%-os  
feltöltés AL 1830 CV 
gyorstöltővel

40 perc 64 perc – 40 perc 40 perc 64 perc

Súly 360 g 600 g 400 g 760 g 1120 g 1000 g
A következő termékekhez
használható

14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 
14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890

PBA 18V akksik
és 14902, 14903,
14905

14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730,  
14731, 14732, 14770, 14800, 14890

Cikkszám 14903-20 14905-20 14901-20 14906-20 14907-20 14908-20

Az akkumulátorok áttekintése

 Tipp 

Még nincs akkumulátorod, 
de megtaláltad a tökéletes 
GARDENA akkumulátoros 
eszközt?  
Vásárolj használatra kész 
termékkészletet, a csomag 
tartalmazza az ajánlott 
akkumulátort és a töltőt!  
Fogd és máris kertészkedhetsz. 

 Tipp 

Van már otthon POWER
FOR ALL akkumulátorod? 
Akkor ellenőrizd a kiválasztott 
GARDENA kerti eszközzel elérhető 
üzemidejét! Nézd meg, megfelel-e 
a kertben végzett munkának! 
Ha igen, akkor elég csak az új 
GARDENA eszközt megvásárolnod, 
és munkához is láthatsz.
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Szolgáltatásaink áttekintése

Gyakran ismételt kérdések  
Sok kérdésed van? Olvasd el a válaszokat a honlapunkon 
az Ügyfélszolgálat és támogatás menüpontban!

Tervezési szolgáltatás  
A megfelelő robotfűnyíró bármely kertbe 
Tanácsokat adunk a kiválasztással kapcsolatban  
és segítünk a tervezésben. Weboldalunkon online tanácsok 
találhatóak a Robotfűnyíró támogatási weboldalon vagy 
könnyedén megtalálhatod a hozzád legközelebbi robotfűnyíró 
szakkereskedőnket.

Termék regisztráció
További előnyök eléréséhez regisztráld a megvásárolt 
GARDENA terméked a weboldalunkon!
Ha tudjuk, hogy ki vagy, és milyen termékkel rendelkezel,
akkor gyorsabban és pontosabban tudunk kiszolgálni abban
az esetben, ha segítségre van szükséged.
Információkat tudunk küldeni a termék frissítéseiről
és egyéb ajánlatokról.

Kiterjesztett garancia / szervizcsomagok 
Gondtalan fűnyírás
A GARDENA kiterjesztett jótállása mindent lefed,
és a szakkereskedésekben különféle szervizcsomagok
közül választhatsz, hogy megtaláld a számodra 
legmegfelelőbbet.

Ügyfélszolgálat és szerviz

Telepítési szolgáltatás  
Telepítés után már nyírhatja is a füvet 
A GARDENA robotfűnyíró telepítése rendkívül egyszerű.
Ha nincs rá időd, kérd szakember segítségét partnereinknél!

 

Telepítési videók 
Módszertani útmutató 
A telepítésről szóló filmjeink lépésről-lépésre  
vezetnek végig a folyamaton.

Használati útmutatók 
Még több tudnivaló 
Nem találod a termék használati utasítását?
Látogass el a honlapunkon az Ügyfélszolgálat és támogatás weboldalra!

Szerviz/Átvizsgálás 
Robotfűnyíród átvizsgálása
A kereskedő partnereink által nyújtott különféle szolgáltatások 
– köztük a téli tárolás, átvizsgálás – biztosítják, hogy 
robotfűnyíród teljesen menetkészen várja a tavaszt.

Tavaszi átvizsgálás  
Készítsd fel robotfűnyíród az új fűnyírási szezonra 
A téli álom után készítsd fel robotfűnyíródat az új szezonra: 
Végezd el a tavaszi ellenőrzést vagy kérj segítséget hozzá 
szakkereskedéseinkben!

Termékeinkről részletes információért látogass el a www.gardena.hu weboldalra. A honlapunkon elérhető 
termékválasztási tanácsadó menüpontok hasznos segítséget nyújtanak a megfelelő eszköz kiválasztásában. 
Ha további kérdésed van termékeinkkel, tartozékainkkal vagy alkatrészeinkkel kapcsolatban, a GARDENA 
ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésedre.

Fedezd fel a GARDENA online oldalait!
GARDENA magazin 
 
Tippeket, ötleteket és inspirációt találsz  
a kertedhez.  
Nézd meg!

Facebook 
 
Kertbarátok egymás között: megtalálsz minket  
a Facebookon és nagyon várjuk, hogy találkozzunk! 
Gardena.Magyarorszag
Gardena.Worldwide

Instagram
 
Osztjuk a kert és az „élet iránti szenvedélyünket” más
rajongókkal. Oszd meg velünk a #GARDENAmoment 
élményeidet az Instagram-on!
Gardena.Hungary
Gardena.Worldwide 
 

Youtube 
 
Vess egy pillantást: Hasznos tippeket és 
segítséget találhatsz, lépésről lépésre. 
GardenaHungary
GardenaWorldwide
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