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SILENO Robotai 
Vejapjovės





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

    +
PATIRTIS

M E T Ų

GARDENA SILENO robotai vejapjovės yra kuriamos jau 20 metų, 
pasitelkiant ilgametę patirtį ir novatoriškus sprendimus. O tai 
užtikrina, kad jūsų vejos priežiūra būtų kuo paprastesnė ir lengvesnė. 
Galite rinktis iš vejapjovių modelių, kurie prijungti prie „GARDENA 
Smart System” arba per „Bluetooth®“. Vos keliais pirštų prisilietimais 
valdykite savo vejapjovę per GARDENA „Smart“ arba GARDENA 
„Bluetooth®“ programėles.

Protingas vejos 
robotas. SILENO. 

*reikalinga registracija internetu

 PAGAMINTA
EUROPOJE
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GARDENA robotai vejapjovės yra išmanūs įrenginiai, turinys „Full Connect" , „AI-precise" ir „Auto Weather & 
Terrain" funkcijas. SILENO robotai taip pat yra tyliausi savo klasėje. Mūsų naujieji „smart" SILENO dabar turi naują 
techninę įrangą - „LONA" technologiją. Tai dar tobulesnis vejos priežiūros lygis su „Location Tracking", „Garden 
Mapping", „Zone Management" bei „Area Protect" savybėmis.

GARDENA Robotai 
Vejapjovės
Protingas robotas. SILENO.

Full Connect
Prijungta prie „GARDENA Smart 
System”. Jūsų sodu bus pasirūpinta, 
kad ir kur bebūtumėte**.

AI-precise
Naujoji „LONA" technologija* - mokosi, 
sudaro žemėlapius ir prisitaiko prie 
jūsų individualaus sodo.

Patobulintas intelektas su

** Pajuskite visus „Smart” sistemos privalumus 
su pilnu GARDENA „Smart” asortimentu.

* „LONA" technologija taikoma tik „smart" SILENO city ir 
„smart" SILENO life modeliams.
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Pro-silent
Tyliausias triukšmo klasės lygis.

Auto Weather & Terrain
SILENO dirba bet kokiomis oro sąly-
gomis, nesvarbu ar šviečia saulė, ar 
lyja lietus. Sudėtingas reljefas robotui 
ne kliūtis. 
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Patirkite naują, išmanų vejos priežiūros lygį su mūsų naujuoju „smart" SILENO 
robotų vejapjovių asortimentu, kuris turi „LONA Intelligence" technologiją. Dirbtiniu 
intelektu pagrįsta žemėlapių sudarymo technologija su vietos stebėjimu, surenka 
visą informaciją ir prisitaiko prie individualaus sodo. Kaip GARDENA „smart" 
programėlės dalis, „LONA Intelligence" nuolat tobulėja ir ateityje pristatys dar 
įdomesnes ir aktualias funkcijas, padėsiančias dar lengviau prižiūrėti jūsų sodą.

Garden Mapping
„LONA Intelligence" dėka 
„smart" SILENO robotas įsimena 
ir sugeneruoja išsamius sodo 
išdėstymo žemėlapius, kuriuos 
galima pasiekti per GARDENA 
„smart" programėlę. Žemėlapis rodo 
vejos planą, įskaitant kontūro kabelį, 
gido kabelį ir įkrovimo stotelę.

Zone Management
„LONA Intelligence" suteikia jums 
galimybę kontroliuoti savo vejos 
priežiūrą. Lengvai nustatykite iki 3 
virtualių zonų sodo žemėlapyje per 
GARDENA „smart" programėlę. 
Apibrėžkite skirtingą pjovimo 
intensyvumą ir dažnį pagal tos vietos 
sąlygas ir poreikius.

NAUJIENA
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Area Protect
Apsaugokite konkrečias sodo 
vietas nuo pjovimo, pvz. laukinę 
pievą. „LONA Intelligence" leidžia 
jums nustatyti nepjovimo zonas 
žemėlapyje, kurį galima lengvai 
koreguoti per GARDENA „smart" 
programėlę bet kuriuo metu.

Location Tracking
Atidarykite GARDENA „smart" 
programėlę ir stebėkite tiesioginę 
„smart" SILENO roboto vietą bet 
kuriuo metu. „LONA Intelligence" 
nustato roboto vietą naudojant GPS ir 
kompaso duomenis.
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NESUDĖTINGA PRIEŽIŪRA
Savo SILENO robotą tiesiog nuplaukite 
su sodo žarna. Ir jis pasiruošęs darbui!

CORRIDOR CUT
Nupjaunami net sunkiai prieinami ir siauri 

praėjimai nuo 60 cm (tarp kontūro kabelių). 
Dėka „CorridorCut” funkcijos SILENO lengvai 

susidoroja su šia užduotimi. Dėl specialaus 
pjovimo būdo, veja pjaunama tolygiai.

SILENO robotai vejapjovės padeda
tinkamai prižiūrėti veją
Dar daugiau SILENO robotų vejapjovių savybių.
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ŠALČIO JUTIKLIS
Kai tik lauko temperatūra artėja prie 

neigiamos, roboto vejapjovės  pjovimo 
grafi kas yra atidedamas. Tai apsaugos 

veją, nes pjovimas esant neigiamai 
temperatūrai kenkia jūsų vejai.

PRISITAIKANTIS
Visi modeliai turi „SensorControl“ funkciją: 

tai reiškia, kad robotas automatiškai 
pritaikys pjovimo laiką, priklausomai nuo 

vejos augimo greičio.

SUMANUS
„SpotCutting” judėjimo funkcija padeda 
pasiekti sunkiai prieinamas vietas, 
tokias kaip - po batutais ar sodo 
baldais.
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LANKSTUS
Kiek reikia nupjauti? Vejos 

pjovimo aukštį galima pritaikyti 
pagal individualius poreikius.

Informacija apie instaliaciją:
www.gardena.com/lt/pagalba/robotuvejapjoviu-
pagalbos-centras/robotuvejapjoviu-vaizdo-irasa

TIKSLUS
Patikimos ir išbandytos technologijos, suteikia
nepriekaištingus rezultatus: dėl GARDENA kontūro 
kabelio, robotas vejapjovė visada žinos, kur pjauti 
– iki pat paskutinio centimetro. Kontūro ir gido 
kabelis gali būti neužkasami ir po kelių savaičių 
taps visiškai nematomi vejoje.

LENGVA INSTALIACIJA
Roboto instaliacija yra paprasta ir greita. 
Krovimo stotelė gali būti sumontuota tiek 

pjovimo, tiek nepjovimo zonoje. 
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SILENO robotų asortimentas, leidžia lengvai ir išmaniai valdyti savo sodą. Su naujais gaminiais, turinčiais 
„Smart“* ir „Bluetooth®“ technologijas, GARDENA pradeda naują skyrių ir siūlo sodų savininkams itin 
patogų sprendimą, kaip prižiūrėti sodą.

Likite visuomet 
prisijungę prie savo
Roboto Vejapjovės
su „GARDENA smart system” arba „Bluetooth®“

Abi GARDENA 
programėlės 
prieinamos

Kitame puslapyje rasite
atitinkamus robotus 
vejapjoves

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra užregistruoti prekės 
ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks jų naudojimas 
GARDENA ženklo yra licencijuotas. Kiti prekių ženklai ir prekių 
pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybės teisė.

*Būtina registracija internetu

smart Bluetooth®

Dirbtinio intelekto technologija, kuri stebi esamą vietą, 
sudaro žemėlapius ir prisitaiko prie individualių sodų. 

–

Full Connect
Prijungtas prie „GARDENA smart system“: Vandens kompiuteriai, laistymo valdymo sistemos ar 
siurbliai. Valdykite visus prietaisus vienoje programėlėje, kad turėtumėte pilnai automatizuotą sodą

–

Smart Home
Kontroliuokite SILENO balsu, naudodamiesi „Alexa“.

–

EasyApp Control
Lengviausias būdas prijungti jūsų SILENO prie GARDENA programėlės. Iš bet kur Iki 10 m atstumu

EasyConfi g
Lengvai keiskite nustatymus.

Auto Schedule
SILENO visada žinos, kada ir kaip pjauti jūsų veją.
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EasyApp Control
Iš bet kur  

EasyConfi g Auto Schedule smart Home Plant Library

Visas jūsų sodas yra ranka pasiekiamas naudojant nemokamą GARDENA „Smart“ programėlę. Pjauti veją ir laistyti
dar niekada nebuvo taip patogu. Net sode esančius elektros prietaisus galima lengvai valdyti. GARDENA „Smart“ 
programėlė nustato naują standartą. Naujos funkcijos ir paslaugos nuolat pridedamos, todėl programėlė tampa
nepakeičiamu sodo palydovu.

Greitas valdymas iš bet kur  
GARDENA „Smart” programėlė

Pilnas SILENO „smart” asortimentas, valdomas GARDENA „smart” programėle

Mažoms vejoms. Vidutinio dydžio vejoms.

smart SILENO city smart SILENO life

< 500 m2 < 50 m2 < 1000 m2 < 1500 m2

Gam. Nr.  19602 Gam. Nr.  19701 Gam. Nr.  19702 Gam. Nr.  19704

LONATM Intelligence
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Greitas valdymas 10 m atstumu
GARDENA „Bluetooth®“ programėlė
Lengvai valdykite SILENO iš bet kurios namų ar sodo vietos, iki 10 m atstumu. SILENO minimo, city ir life modeliai yra prijungti 
prie „Bluetooth“, tad valdymas yra prieinamas naudojant GARDENA „Bluetooth“ programėlę. SILENO city ir life modelius taip pat 
galima valdyti tiesiai ant vejapjovės.

Pilnas SILENO robotų asortimentas su GARDENA „Bluetooth” valdymu

EasyApp Control
Iki 10 m atstumu

EasyConfi g

Mažoms vejoms. Vidutinio dydžio vejoms.

SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

< 500 m2 < 00 m2 < 1000 m2 < 1500 m2

Gam. Nr.  15002 Gam. Nr.  15107 Gam. Nr.  15102 Gam. Nr.  15108Gam. Nr.  15201 Gam. Nr.  15202

< 250 m2 < 500 m2

Auto Schedule
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Valdykite su GARDENA 
„Bluetooth®“ programėle.
Greitas valdymas iki 10 m

Daugiau informacijos 9 psl.

GARDENA Bluetooth®

programėlė prieinama

LENGVAS VALYMAS SU SODO ŽARNA

CORRIDOR CUT
Įveikia ir nupjauna siaurus 
pravažiavimus ir aklavietes iki 60 cm 
(tarp kontūro kabelių)

SENSOR CONTROL
Prisitaiko prie vejos augimo tempo

TYLUS PJOVIMAS
Garantuotas tylus pjovimas
iki 57 dB(A)*

SPOT CUTTING
Tikslus, spiralinis 
vešlesnių vietų 
pjovimas

DIRBA BET KOKIU ORU
Nesvarbu, ar lyja ar šviečia saulė

SILENO minimo
Tyli vejapjovė, skirta vejoms iki 500 m2

PRISITAIKO PRIE 
RELJEFO
Besisukiojantis integruotas 
galinis ratas padeda robotui 
vejapjovei judėti ypač 
manevringai

ĮKALNĖS
Iki 25 % 

ŠALČIO JUTIKLIS

NUSTATYKITE PJOVIMO LAIKUS
NAUDODAMI ĮRENGIMO VEDLĮ
Pažymėkite vejos dydį ir pageidaujamus
pjovimo laikus, o robotas automatiškai
apskaičiuos ir sugeneruos pjovimo 
tvarkaraštį

LANKSTI ĮKROVIMO 
STOTIES PADĖTIS
Galima statyti siaurose 
atkarpose ar už vejos 
pjovimo ribų

* ISO 11094
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LANKSTI ĮKROVIMO 
STOTIES PADĖTIS
Galima statyti siaurose 
atkarpose ar už vejos 
pjovimo ribų

LENGVAS VALYMAS SU SODO ŽARNA

ŠALČIO JUTIKLIS

NUSTATYKITE PJOVIMO 
LAIKUS NAUDODAMI 
ĮRENGIMO VEDLĮ
Pažymėkite vejos dydį ir 
pageidaujamus pjovimo laikus, o 
robotas automatiškai apskaičiuos ir 
sugeneruos pjovimo tvarkaraštį

SPOT CUTTING
Tikslus, spiralinis 
vešlesnių vietų 
pjovimas

CORRIDOR CUT
Įveikia ir nupjauna siaurus 
pravažiavimus ir aklavietes 
iki 60 cm (tarp kontūro 
kabelių)

SENSOR CONTROL
Prisitaiko prie vejos augimo tempo

SILENO city
Mėgaukitės mažos vejos pjovimu, iki 500 m2

ĮKALNĖS
Iki 35 % 

Abi GARDENA 
programėlės 
prieinamos

PRISITAIKO PRIE 
RELJEFO
Besisukiojantis integruotas 
galinis ratas padeda robotui 
vejapjovei judėti ypač 
manevringai

TYLUS PJOVIMAS
Garantuotas tylus pjovimas iki 
57 dB(A)*

DIRBA BET KOKIU ORU
Nesvarbu, ar lyja ar šviečia saulė

* ISO 11094

"LONA INTELLOGENCE" 
Dirbtinio intelekto technologija, kuri 
stebi esamą vietą, sudaro žemėlapius 
ir prisitaiko prie individualių sodųVALDYMAS EKRANE

Robotą galima valdyti tiesiogiai 
per valdymo skydą, esantį ant 
gaminio

**reikalinga registracija internetu

Valdykite su GARDENA
„Smart“ programėle**
Greitas valdymas iš bet kur 

Daugiau informacijos 9 psl.

Valdykite su GARDENA 
„Bluetooth®“ programėle.
Greitas valdymas iki 10 m

Daugiau informacijos 9 psl.

Galima naudoti
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* ISO 11094

Galima naudoti

DIRBA BET KOKIU ORU
Nesvarbu, ar lyja ar šviečia saulė

SILENO life
Tyli vejapjovė, skirta vidutinio dydžio vejoms iki 1500 m2

SENSOR CONTROL
Prisitaiko prie vejos augimo tempo

LANKSTI ĮKROVIMO 
STOTIES PADĖTIS
Galima statyti siaurose atkarpose 
ar už vejos pjovimo ribų

SPOT CUTTING 
Tikslus, spiralinis
vešlesnių vietų 
pjovimas

NUSTATYKITE PJOVIMO 
LAIKUS NAUDODAMI 
ĮRENGIMO VEDLĮ
Pažymėkite vejos dydį ir 
pageidaujamus pjovimo laikus, o 
robotas automatiškai apskaičiuos ir 
sugeneruos pjovimo tvarkaraštį

ĮKALNĖS
Iki 35 % 

Abi GARDENA 
programėlės 
prieinamos

TYLUS PJOVIMAS
Garantuotas tylus pjovimas iki 
57 dB(A)*

LENGVAS VALYMAS SU 
SODO ŽARNA

ŠALČIO JUTIKLIS

PRISITAIKO PRIE RELJEFO
Du besisukiojantys integruoti galiniai 
ratai padeda robotui vejapjovei judėti 
ypač manevringai ir stabliai nelygiuose 
paviršiuose

CORRIDOR CUT
veikia ir nupjauna siaurus 
pravažiavimus ir aklavietes 
iki 60 cm (tarp kontūro 
kabelių)

*reikalinga registracija internetu

Valdykite su GARDENA
„Smart“ programėle.
Greitas valdymas iš bet kur 
Daugiau informacijos 9 psl.

Valdykite su GARDENA 
„Bluetooth®“ programėle.
Greitas valdymas iki 10 m
Daugiau informacijos 9 psl.

VALDYMAS EKRANE
Robotą galima valdyti 
tiesiogiai per valdymo skydą, 
esantį ant gaminio

"LONA INTELLIGENCE" 
Dirbtinio intelekto technologija, kuri 
stebi esamą vietą, sudaro žemėlapius 
ir prisitaiko prie individualių sodų
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Gaminio aprašymas SILENO life SILENO life SILENO life SILENO life
Vejos plotas Iki 700 m2 Iki 1000 m² Iki 1250 m² Iki 1500 m²
Priedai 200 m kontūro kabelio, 300 

kabliukų, 4 jungtukai, 5 jungtys
200 m kontūro kabelio, 300 
kabliukų, 4 jungtukai, 5 jungtys

200 m kontūro kabelio, 300 
kabliukų, 4 jungtukai, 5 jungtys

250 m kontūro kabelio, 300 
kabliukų, 4 jungtukai, 5 jungtys

Nustatymai valdymo skydelyje • • • •

Akumuliatorinė sistema Ličio jonų baterija Ličio jonų baterija Ličio jonų baterija Ličio jonų baterija

Maks. įkalnės Iki 35 % Iki 35 % Iki 35 % Iki 35 %

Pjovimo aukštis, reguliuojamas 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Svoris Apie 8.3 kg Apie 8.3 kg Apie 8.3 kg Apie 8.3 kg

Saugos sistema PIN kodas, aliarmas PIN kodas, aliarmas PIN kodas, aliarmas PIN kodas, aliarmas

Plaunamas žarna • • • •
Garantuotas garso galios lygis 
dB(A)*

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

CorridorCut – pjauna itin siauru-
ose tarpuose

• • • •

Šalčio jutiklis • • • •

SpotCutting • • • •
Dienos aktyvus režimas (pjovimas 
ir krovimas)***

11.0 val. 15.0 val. 19.0 val. 22.5 val.

Gam. Nr. Bluetooth modelis 15107 15102 15103 15108

Gam. Nr. „Smart“ modelis 19701 19702 19703 19704

Gaminio aprašymas SILENO minimo SILENO minimo SILENO city
Vejos plotas Iki 250 m2 Iki 500 m2 Iki 500 m2

Priedai 150 m kontūro kabelio, 150 kabliukų, 
4 jungtukai, 5 jungtys

150 m kontūro kabelio, 150 kabliukų, 
4 jungtukai, 5 jungtys

150 m kontūro kabelio, 200 kabliukų, 
4 jungtukai, 5 jungtys

Nustatymai valdymo skydelyje – – •

Akumuliatorinė sistema Ličio jonų baterija Ličio jonų baterija Ličio jonų baterija

Maks. įkalnės Iki 25 % Iki 25 % Iki 35 %

Pjovimo aukštis, reguliuojamas 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Svoris Apie 6.5 kg Apie 6.5 kg Apie 7.3 kg

Saugos sistema PIN kodas PIN kodas PIN kodas

Plaunamas žarna • • •
Garantuotas garso galios lygis 
dB(A)*

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

CorridorCut – pjauna itin siauru-
ose tarpuose

• • •

Šalčio jutiklis • • •

SpotCutting • • •
Dienos aktyvus režimas (pjovimas 
ir krovimas)***

5.5 val. 12.0 val. 12.0 val.

Gam. Nr. Bluetooth modelis 15201 15202 15002

Gam. Nr. „Smart“ modelis – – 19602ĮKALNĖS
Iki 35 % 

Abi GARDENA 
programėlės 
prieinamos

Robotų vejapjovių asortimentas

   M Vidutinio dydžio vejoms

   S Mažoms vejoms

* ISO 11094

  Valdykite naudodami GARDENA „Bluetooth®“ programėlę. Nemokama, be prenumeratos mokesčių, galima naudotis išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Reikalavimai: „Android“ arba „iOS“ 

išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su „Bluetooth®“ funkcija.

 Valdykite naudodami GARDENA „Smart“ programėlę. Nemokama, be prenumeratos mokesčių, galima naudotis išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Reikalavimai: „Wi-Fi“ maršrutizatorius, interneto 

prieiga, išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris arba įprastas kompiuteris.   ***Maks. pjaunamam plotui – apytikslės reikšmės, priklausomai nuo sodo formos, vejos ir aplinkos sąlygų bei akumuliatoriaus amžiaus. 

Kuris robotas jums tinkamiausias?

Ieškokite: www.gardena.com/lt/gaminiai/

vejos-prieziura/robotai-vejapjoves/
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Priedai

Niekada nepalikite savo 
sodo nuošalyje
„GARDENA smart system“ sujungia laistymą, vejos 
priežiūrą ir dar daugiau - viskas vienoje protingoje 
sistemoje, kuri valdoma GARDENA „Smart“ 
programėle. 

Laikymo krepšys
Tinka visiems robotams vejapjovėms
Gam. Nr. 4057

Priežiūros ir valymo rinkinys
Tinka visiems robotams vejapjovėms
Gam. Nr. 4067

Roboto vejapjovės namas
Tinka visiems robotams vejapjovėms
Gam. Nr. 15020 

Kabelių apsaugos dėžutė žiemai
Tinka visiems robotams vejapjovėms
Gam. Nr. 4056

Ratų šepečiai
Tinka 
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Gam. Nr. 4030

Sieninis laikiklis
Tinka visiems robotams vejapjovėms
Gam. Nr. 4045

Daugiau informacijos apie "smart" gamini-us: https://www.gardena.com/lt/gaminiai/smart/ 

Jutiklis „Smart"
Dirvožemio drėgmės ir 
temperatūros matavimas, 
dirvožemio drėgmės 
duomenų įtraukimas 
automatiniam laistymui 
naudojant  GARDENA 
„smart" programėlę
Gam. Nr.  19040

Laistymo kompiuteris 
„Smart"
Automatinis laistymas 
naudojant „Smart" 
programėlę, ideliai tinka su 
„Micro-Drip" bei laistomųjų 
purkštuvų sistemomis

Gam. Nr. 19031

„Smart" Laistymo 
sistemos valdymo 
įrenginys
Laistykite kelias teritorijas 
naudodami „Smart" 
programėlę, kontroliuokite 
iki šešių atskirų laistymo 
zonų su 24V laistymo 
vožtuvais vienam įrenginiui
Gam. Nr. 19032
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