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GARDENA robotizētie 
zāles pļāvēji
Dzīvo un ļauj pļaut
Izbaudiet dārzu, pilnībā relaksējieties, atlaidieties un neuztraucieties ‒ ļaujiet kādam citam parūpēties par zālāja 
nopļaušanu, kas reizēm var būt kaitinošs un laikietilpīgs process. Izsmalcinātā tehnoloģija, kas balstīta uz 20 gadus ilgu 
pieredzi, ļauj GARDENA robotizētajam zāles pļāvējam paveikt šo darbu pilnīgi automātiski, klusi, uzticami un precīzi. 
Rezultāts ir ideāls mauriņš ‒ katru reizi.





 

Iztēlojieties: Jūs pārnākat mājās no darba, un mauriņš ir nopļauts. Tas ir vēl biezāks un skaistāks nekā jebkad 
iepriekš. Robotizētais zāles pļāvējs nodrošina skaistu un kārtīgu mauriņu atbilstoši izcilākajiem standartiem, 
visapkārt mājai, un Jums nav nepieciešams ziedot savu brīvo laiku vakaros vai nedēļas nogalēs. Jūs varat taupīt 
savu enerģiju labajām lietām dzīvē. Robotizētais zāles pļāvējs nerada emisijas, taču joprojām ir ļoti jaudīgs. Tādēļ 
vienkārši atslābinieties un ļaujiet robotizētajam zāles pļāvējam padarīt darbu Jūsu vietā.

Kādēļ iegādāties robo-
tizētu zāles pļāvēju?



Sapņu mauriņš

Vai Jūs vēlētos ar basām kājām 
staigāt pa sulīgi zaļu, biezu un vese-
līgu zāles paklāju? Tas ir relaksējoši. 
Mums, celmlaužiem robotizēto 
zāles pļāvēju nozarē, ir ilgstoša 
pieredze pļaušanas jomā, un mūsu 
robotizētajiem zāles pļāvējiem piemīt 
visas labākās tehniskās īpašības. 
SensorCut sistēma ļauj tiem pļaut 
regulāri, līdzeni un ar „izjūtu”.

Laiks man - laiks Tev.
 
Dārzs ir vieta, kas palīdz nomie-
rināties. Tā ir zaļa sala ar vietu 
visām dzīves svarīgākajām lietām. 
Uzreiz būs laiks ģimenei, draugiem 
un izpriecām. Izlemiet, vai vēlaties 
pavadīt savu ietaupīto laiku dārzā vai 
kur citur. Laiks nav nauda, laiks ir 
paredzēts dzīvošanai.

Pilnīga atpūta

Mauriņš bieži vien ir dārza centrālais 
objekts. Tiklīdz robotizētais zāles 
pļāvējs uzņemsies rūpes par to, Jūs 
varēsiet vairs nedomāt par pļauša-
nu, ērti atlaisties un atpūsties. Tas ir 
tieši tik vienkārši.

Atlaidieties un atpūtieties

Skaists mauriņš Va
irā
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Atlaidieties un atpūtieties!
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Atlaidieties un atpūtieties!

Vienkārša izvēlnes navigācija. Ārkārtīgi kluss Lietojams jebkādos laikapstākļos

Izmantojot Silent Drive motorus, GARDENA piedāvā 
visklusākos robotizētos zāles pļāvējus tirgū, lai Jūsu 
mazais palīgs netraucētu Jūs vai Jūsu kaimiņus.

GARDENA robotizētie zāles pļāvēji tehnoloģiju ziņā ir soli 
priekšā, un tādēļ tos var izmantot jebkādos laikapstāk-
ļos. Tādēļ vairs nav nepieciešamības pēc lietus sensora, 
kas apturētu pļaušanu slapjos laikapstākļos.

Apgūstiet uzstādīšanu, lietošanu un 
programmēšanu vienuviet.

Inteliģenta zālāja pļaušana, kamēr Jūs atpūšaties.

Uzlādējas automātiski Pļauj šaurās teritorijās bez grūtī-
bām.

Robotizētais zāles pļāvējs pats parūpējas par pļauša-
nu un uzlādi. Jums nav vairs jāuztraucas!

Jūs izlemjat, kad pļaut mauriņu

Tā vadošais vads nodrošina to, ka robotizētais zāles 
pļāvējs spēj bez sarežģījumiem izkļūt cauri šaurām 
ejām, kas ir vismaz 1,5 m platas. Netiek atstātas 
nekādas sliedes, jo zāles pļāvējs pats noregulē 
attālumu no vadošā vada. Ceļā uz uzlādes staciju un 
no tās SILENO un SILENO+ spēj izkļūt caur šaurām 
ejām, kuru platums starp ierobežojošajiem vadiem ir 
vismaz 60 cm.

Robotizētais zāles pļāvējs darbojas pilnīgi automātiski, 
taču tikai tad, kad Jūs to vēlaties. Izmantojiet vien-
kāršo izvēlni, lai izvēlētos laikus, kad Jūsu mazajam 
palīgam darboties un kad tam labāk palikt uzlādes 
stacijā.

„SensorControl“

SILENO+ robotizētie zāles pļāvēji domā soli uz 
priekšu ‒ tie spēj noteikt, cik ātri aug Jūsu zālājs, un 
automātiski pielāgo savu aktivitāti augšanas ātrumam 
‒ tas ietaupa enerģiju un Jūsu mauriņš saņem tieši 
īsto apkopes daudzumu ‒ pilnīgi automātiski!

www.gardena.lv

Ietvertie pakalpojumi:
• Jūsu robotizētā zāles pļāvēja 

profesionāla tīrīšana
• Visu kustīgo detaļu pārbaude 

un apkope
• Uzlādes un kontaktvietu pār-

baude un tīrīšana

• Visu sensoru un dzinēju funkciju 
pārbaude

• Akumulatora pārbaude
• Asmeņu nomaiņa
• Izmēģinājums uz mūsu izmēģi-

nājumu virsmas
• Akumulatora ziemas uzlāde

Vairāk informācijas meklējiet : www.gardena.lv

Sniedziet Jūsu robotizētajam zāles pļāvējam ziemas apkopi

  
  PADOMI UN NIANSES



Atlaidieties un atpūtieties
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Vairāk laika

Pilnīgi automatizēta pļaušana Uzstādīšana acumirklī Aizmirstiet visu par nopļautās zāles 
paliekām.

1. Izvēlieties vietu uzlādes stacijai.
2. Izklājiet ierobežojošos vadus.
Tā zāles pļāvējs zinās, kur pļaut un kur nepļaut.
3. Izklājiet vadošo vadu.
Tā zāles pļāvējs atradīs ceļu uz attālākām dārza 
daļām un atpakaļ uz uzlādes staciju. Ierobežojošos un 
vadošos vadus var izklāt zem zālāja vai virs tā.
4. Pievienojiet kabeli uzlādes stacijai.
5. Ieslēdziet zāles pļāvēju Ieprogrammējiet pļau-

šanas laikus un nokonfigurējiet citus iestatījumus 
atbilstoši Jūsu individuālajām prasībām.

6. Iedarbiniet robotizēto zāles pļāvēju. 
Aiziet!

7. Ļaujiet, lai pļaušana sākas  
un izbaudiet savu brīvo laiku

GARDENA robotizētais zāles pļāvējs darbojas pilnīgi 
patstāvīgi un nopļauj tieši to mauriņa daļu, kas ir 
ieprogrammēta.

Beidzot vairāk brīvā laika. Tas nozīmē vairāk brīvā laika ģimenei, draugiem un citām aktivitātēm.

Pārliecinieties, ka Jūsu robotizētā zāles pļāvēja asmeņi ir 
asi. Tas garantē izcilus pļaušanas rezultātus. Papildus tam 
robotizētais zāles pļāvējs izmantos mazāk enerģijas. Starp 
citu, Jūs paši varat vienkārši nomainīt asmeņus.

PADOMI UN NIANSES

GARDENA robotizētais zāles pļāvējs katru dienu 
nogriež vienīgi smalkos zāles stiebru galus. Regulāra 
griešana un uzturvielas no smalkajiem atgriezumiem 
uzlabo mauriņa kvalitāti. Velēna kļūst biezāka. Taču 
vissvarīgākais ‒ Jūs varat pilnīgi aizmirst par nopļau-
tās zāles paliekām!

www.gardena.lv
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Skaists mauriņš

SensorCut sistēma Precīzs griezums

Vienmērīga pļaušana, neatstājot svītras. Tā kā 
robotizētais zāles pļāvējs pļauj dažādos virzienos, 
trajektoriju krustošanās vietas ir līdzenas un ļoti tīras. 
Ikdienas kopšana palīdzēs mauriņam kļūt biezākam, 
lai sasniegtu zaļa paklāja izskatu.

Augstākās klases pļaušanas rezultāti pat lielās un īpaši sarežģītās zālāja teritorijās.

To nodrošina precīzie asmeņi, kas noasināti no abām 
pusēm. Zāles stiebri tiek nogriezti vienmērīgi un 
tīri visos virzienos, visā pļaušanai ieprogrammētajā 
teritorijā.

GARDENA robotizētais zāles pļāvējs katru dienu 
nogriež vienīgi smalkos zāles stiebru galus. Tie nokrīt 
tieši pie saknēm un kļūst par dabīgu mēslojumu.

Vienkārši regulējams griešanas augstums.

Mulčējuma funkcija ‒  
dabīgs zālāja mēslojums

Regulējams griešanas augstums

PADOMI UN NIANSES

Robotizētais zāles pļāvējs ir ļoti vienkārši apkopjams, un tā elektriskajam 
motoram nav nepieciešama apkope. Tomēr ir veids, kā Jūs reizi nedēļā 
varat nākt talkā savam mazajam palīgam: izmantojot, ieteicams, mitru 
drānu, notīriet zāles pļāvēja virspusi un ar birsti iztīriet zāles paliekas no 
zāles pļāvēja apakšas. Lūdzu, neizmantojiet ūdeni, lai tīrītu zāles pļāvēja 
apakšpusi.

Patentētais un unikālais vadošais vads nodrošina, ka 
robotizētais zāles pļāvējs atrod ceļu pat uz attālāka-
jām dārza daļām, kā arī atpakaļ uz uzlādes staciju, 
kad pienācis laiks uzlādēt akumulatoru. Tomēr zāles 
pļāvējs neatstāj sliedes, jo vienmēr ceļo atpakaļ uz uz-
lādes staciju, ievērojot dažādus attālumus līdz vadam.

Vadošais vads

www.gardena.lv



GARDENA ROBOTIZĒTIE ZĀLES PĻĀVĒJI12

GARDENA robotizētie zāles pļāvēji  
SILENO/SILENO+
Mauriņiem platībā līdz 1600 m2.

Vienmērīga pļaušana, neatstā-
jot svītras.

SensorCut sistēma

Pļauj, kamēr Jūs pavadāt savu 
laiku, darot citas lietas.

Pilnībā automātisks

Pļauj šaurās teritorijās bez 
grūtībām.

EasyPassage

Nosaka zāles augšanas ātrumu 
un pļauj tikai, kad nepiecie-
šams (Sileno+). Draudzīgs 
zālājam un samazina enerģijas 
patēriņu.

SensorControl Griešanas augstuma 
regulēšana

Vienkārši regulējams griešanas 
augstums no 20 – 60 mm.

Plašiem mauriņiem
Robotizētais zāles pļāvējs ir apveltīts ar lielu veiktspēju un ir piemērots plašiem mauriņiem.

Sarežģītiem dārziem
Mauriņiem, kas ir īpaši sarežģīti vai kuriem ir līkumains plānojums, robotizētais zāles pļāvējs 
piedāvā vēl vairāk pielāgojamu iestatījumu. Attālās iedarbināšanas funkcija ļauj Jums izlemt, 
cik bieži Jūsu robotizētajam zāles pļāvējam jādodas uz grūti pieejamajām dārza vietām. Easy-
Passage funkcija vada to gar vadošo vadu un ļauj bez grūtībām pārvarēt šauras ejas.

Darbojas klusi
60 dB(A), tādēļ tas netraucēs ne 
Jūs, ne Jūsu kaimiņus

Vienkārša uzstādīšana un apkope
Uzlādes staciju var novietot pat 
šaurās dārza vietās

Šauras ejas
tiek atpazītas un pārvarētas automātiski 
‒ zāles pļāvēju nav nepieciešams īpaši 
programmēt.

SensorControl
Pļaušanas biežums tiek automātiski 
noregulēts atbilstoši zāles augšanas 
ātrumam (Sileno+)

Griešanas kapacitāte
1000 m2 (Sileno) vai 1300 m2, 1600 m2 (Sileno+)

Nogāzes
līdz 35% un nelīdzenas  
mauriņa daļas

Vienkārši un intuitīvi lietojams
Liela tastatūra un displejs

Uzticams un izturīgs
Mūsdienīga litija-jonu  
akumulatora tehnoloģija
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GARDENA robotizētais zāles pļāvējs
R70Li
Mauriņiem platībā līdz 700 m2.

Vidēja izmēra mauriņiem
Robotizētais zāles pļāvējs ir apveltīts ar lielu veiktspēju un ir piemērots vidēja izmēra mauriņiem.

Vidēji sarežģītiem dārziem
Mauriņiem, kas ir vidēji sarežģīti vai kuriem ir līkumains plānojums, robotizētais zāles pļāvējs 
piedāvā vēl vairāk pielāgojamu iestatījumu. Attālās iedarbināšanas funkcija ļauj Jums izlemt, cik 
bieži Jūsu robotizētajam zāles pļāvējam jādodas uz grūti pieejamajām dārza vietām.

Vienmērīga pļaušana, neatstā-
jot svītras. 

SensorCut sistēma

Pļauj, kamēr Jūs pavadāt savu 
laiku, darot citas lietas.

Pilnībā automātisks

Ekonomisks
Ļoti zems enerģijas patēriņš

Uzticams un izturīgs
Mūsdienīga litija-jonu akumulatora 
tehnoloģija

Vienkārši un intuitīvi lietojams
Liela tastatūra un displejs

Viegls
Viegls un ar labu svara sadalījumu

Darbojas klusi
60 dB(A), tādēļ tas netraucēs ne Jūs,  
ne Jūsu kaimiņus.

Nogāzes
Līdz 25%

Griešanas 
kapacitāte
700 m2

Griešanas augstuma 
regulēšana

Vienkārši regulējams griešanas 
augstums no 20 – 50 mm.

www.gardena.lv
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GARDENA robotizētais zāles pļāvējs
R40Li
Mauriņiem platībā līdz 400 m2.

Maza izmēra mauriņiem
Ir novērojama tendence izvēlēties mazāka plānojuma dārzus. Tas nozīmē, ka Jūs varat vairāk 
koncentrēties uz dārzeņu un ziedu audzēšanu, vienlaicīgi ļaujot Jūsu robotizētajam zāles 
pļāvējam nopļaut mauriņu, un izbaudīt savu brīvo laiku.

Vienkāršākiem dārziem
Ja Jums ir mauriņš ar vienkāršāku plānojumu, GARDENA robotizētie zāles pļāvēji nodrošinās 
vēl vairāk brīvā laika un atpūtas.

Vienmērīga pļaušana, neatstā-
jot svītras.

SensorCut sistēma

Pļauj, kamēr Jūs pavadāt 
laiku, darot citas lietas.

Pilnībā automātisks Griešanas augstu-
ma regulēšana

Vienkārši regulējams griešanas 
augstums no 20 – 50 mm.

Ekonomisks
Ļoti zems enerģijas patēriņš

Uzticams un izturīgs
Mūsdienīga litija-jonu  
akumulatora tehnoloģija

Vienkārši un intuitīvi lietojams
Liela tastatūra un displejs

Viegls
Viegls un apveltīts ar labu svara sadalījumu

Darbojas klusi
58 dB(A), tādēļ tas netraucēs ne Jūs, 
ne Jūsu kaimiņus

Nogāzes
Līdz 25%

Griešanas 
kapacitāte
400 m2
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Izstrādājuma 
apraksts

Robotizētais zāles 
pļāvējs R40Li

Maza izmēra mau-
riņiem ar vienkāršu 
mauriņa plānojumu.

Robotizētais zāles 
pļāvējs R50Li
Maza izmēra mau-
riņiem ar vienkāršu 
mauriņa plānojumu.

Robotizētais zāles 
pļāvējs R70Li
Vidēja izmēra 
mauriņiem ar vidēji 
sarežģītu mauriņa 
plānojumu.

Robotizētais zāles 
pļāvējs R80Li
Vidēja izmēra 
mauriņiem ar vidēji 
sarežģītu mauriņa 
plānojumu.

Robotizētais zāles 
pļāvējs SILENO
Lieliem mauriņiem un 
sarežģītiem dārziem.

Robotizētais zāles 
pļāvējs SILENO+
Lieliem mauriņiem un 
sarežģītiem dārziem.

Robotizētais zāles 
pļāvējs SILENO+
Lieliem mauriņiem un 
sarežģītiem dārziem.

Mauriņa 
platība

Līdz  400 m2 Līdz  500 m2 Līdz  700 m2 Līdz  800 m2 Līdz  1000 m² Līdz  1300 m² Līdz  1600 m²

Aptuvenais 
uzlādes laiks

50 min. 50 min. 50 min. 50 min. 60 min. 60 min. 60 min.

Aptuvenais 
pļaušanas laiks ar 
vienu uzlādi

70 min. 70 min. 65 min. 65 min. 60 min. 60 min. 65 min.

Enerģijas patēriņš 
pie maksimālas 
jaudas slodzes

aptuveni 5 kWh/mēnesī aptuveni 5 kWh/mēnesī aptuveni 6 kWh/mēnesī aptuveni 6 kWh/mēnesī aptuveni 8 kWh/mēnesī aptuveni 9 kWh/mēnesī aptuveni  
10 kWh/mēnesī

Piederumi 150 m ierobežojošais 
vads, 200 mietiņi,
7 konektori,
5 savienojumu 
termināli,
3 nomaiņas asmeņi,

150 m ierobežojošais 
vads, 200 mietiņi,
7 konektori,
5 savienojumu 
termināli,
3 nomaiņas asmeņi,

200 m ierobežojošais 
vads, 400 mietiņi,
7 konektori,
5 savienojumu 
termināli,
3 nomaiņas asmeņi,

200 m ierobežojošais 
vads, 400 mietiņi,
7 konektori,
5 savienojumu 
termināli,
3 nomaiņas asmeņi,

200 m ierobežojošais 
vads, 400 mietiņi,
7 konektori,
5 savienojumu 
termināli,
9 nomaiņas asmeņi,

250 m ierobežojošais 
vads, 400 mietiņi,
7 konektori,
5 savienojumu 
termināli,
9 nomaiņas asmeņi,

250 m ierobežojošais 
vads, 400 mietiņi,
7 konektori,
5 savienojumu 
termināli,
9 nomaiņas asmeņi,

Barošana Litija-jonu akumulators 
18 V/2,1 Ah

Litija-jonu akumulators 
18 V/2,1 Ah

Litija-jonu akumulators 
18 V/2,1 Ah

Litija-jonu akumulators 
18 V/2,1 Ah

Litija-jonu akumulators 
18 V/2,1 Ah

Litija-jonu akumulators 
18 V/2,1 Ah

Litija-jonu akumulators 
18 V/2,1 Ah

Uzlādes sistēma Automātiska Automātiska Automātiska Automātiska Automātiska Automātiska Automātiska

Maksimālā 
nogāze Līdz  25 % Līdz  25 % Līdz  25 % Līdz  25 % Līdz  35 % Līdz  35 % Līdz  35 %

Griešanas augs-
tums, regulējams 2 – 5 cm 2 – 5 cm 2 – 5 cm 2 – 5 cm 2 – 6 cm 2 – 6 cm 2 – 6 cm

Displejs LCD ar uzstādījumu 
izvēlni

LCD ar uzstādījumu 
izvēlni

LCD ar uzstādījumu 
izvēlni

LCD ar uzstādījumu 
izvēlni

LCD ar uzstādījumu 
izvēlni

LCD ar uzstādījumu 
izvēlni

LCD ar uzstādījumu 
izvēlni

Masa 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg ∼ 9 kg ∼ 9 kg ∼ 9 kg

Drošības 
iestatījumi PIN kods, signalizācija PIN kods, signalizācija PIN kods, signalizācija PIN kods, signalizācija PIN kods, signalizācija PIN kods, signalizācija PIN kods, signalizācija

Sensori Sadursmes, pacelšanas 
un sasvēršanās sensors

Sadursmes, pacelšanas 
un sasvēršanās sensors

Sadursmes, pacelšanas 
un sasvēršanās sensors

Sadursmes, pacelšanas 
un sasvēršanās sensors

Sadursmes, pacelšanas 
un sasvēršanās sensors

Sadursmes, pacelšanas 
un sasvēršanās 
sensors, SensorCon-
trol - regulē pļaušanas 
biežumu atbilstoši zāles 
augšanas ātrumam.

Sadursmes, pacelšanas 
un sasvēršanās 
sensors, SensorCon-
trol - regulē pļaušanas 
biežumu atbilstoši zāles 
augšanas ātrumam.

Garantētais 
skaņas jaudas 
līmenis (dB(A))

58 60 60 60 60 60 60

Izstr. nr. 4071 4077 4072 4069 4052 4054 4055

Izstr. Nr. 4007

Piemērots visiem robotizētajiem zāles 
pļāvējiem
Izstr. Nr. 4071/4072/4077/4069

Izstr. Nr. 4011

Piemērots visiem robotizētajiem zāles 
pļāvējiem
Izstr. Nr. 4052/4054

Jūsu robotizētais zāles pļāvējs novietojas tieši šeit, kur 
tas ir aizsargāts no saules un sliktiem laikapstākļiem. 
Robotizētie zāles pļāvēji un to „garāžas” teicami sader 
kopā. Nolokāmais jumts nodrošina, ka Jūs nepiecie-
šamības gadījumā varat nekavējoties piekļūt vadības 
panelim.
Priekšrocības
• Aizsardzība no saules un sliktiem laikapstākļiem.
• Nolokāms jumts vienkāršai zāles pļāvēja lietošanai.
• Kompakts, viegls GARDENA dizains.
• Piemērots visiem GARDENA robotizētajiem zāles 

pļāvējiem.

Robotizētā zāles pļāvēja garāža

www.gardena.lv

Jaunumi!

Jaunumi! Jaunumi!Jaunumi!
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un mūsu sniegtās atbildes.

Mūsu klientu 
biežāk uzdotie 
jautājumi
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Vai varu uzstādīt uzlādes staciju stūrī vai lapenē?
Tas ir atkarīgs no modeļa. SILENO un SILENO+ robotizētajiem zāles 
pļāvējiem uzlādes stacijas atrašanās vietu ir iespējams pielāgot. Citiem 
modeļiem uzlādes stacijas vieta jāizvēlas tā, lai ierobežojošo vadu varētu 
izklāt taisnā veidā vismaz 1,5 m pa labi un pa kreisi no tās. Problēmas var 
rasties, ja izvēlēsities citu novietojumu vai novietosit to stūrī. Lūdzu, vienmēr 
ievērojiet uzstādīšanas instrukcijas, kas sniegtas lietošanas instrukcijā. 
 
 
Vai varu pieslēgt uzlādes staciju kontaktligzdai, 
kas atrodas ārpus mājas?
Jā, kabeļi un transformatori ir izstrādāti, lai tos varētu brīvi novietot ārpus 
telpām. 
 
 
 
2  Dārzu un mauriņu veidi

Vai GARDENA robotizētais zāles pļāvējs spēj pār-
varēt nogāzes?
GARDENA robotizētais zāles pļāvējs spēj pārvarēt darba zonā esošas no-
gāzes no 25% līdz 35% atkarībā no modeļa (tas nozīmē augstuma starpību 
no 25-35 cm līdz vairāk nekā 1 metram).

Vai GARDENA robotizētais zāles pļāvējs tiek galā 
arī ar nelīdzenām virsmām?
GARDENA robotizētais zāles pļāvējs spēj tikt galā ar nelīdzenām virsmām, 
izmantojot tā lielos ritenīšus. Īpaši četru ritenīšu modeļi SILENO un SILENO+ 
ir ideāli piemēroti nelīdzenām un grumbuļainām mauriņu virsmām.

Vai uzstādīšanas pakalpojums ir  
pieejams manam dārzam?

GARDENA robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšana ir ļoti vienkārša, tādēļ Jūs 
to varat izdarīt paši. Tomēr, ja vēlaties saņemt uzstādīšanas pakalpojumu, 
GARDENA sadarbojas ar neatkarīgiem apkalpošanas partneriem, kas 
veic uzstādīšanu. Ja Jums radušies kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar 
Jūsu vietējo uzstādīšanas dienestu. Maksa par uzstādīšanu ir atkarīga no 
apstākļiem, piemēram, mauriņa izmēra un sarežģītības.

Manā mauriņā ir daudz sūnu - vai GARDENA 
robotizētais zāles pļāvējs spēj ar tām tikt galā?
Jā. GARDENA robotizētais zāles pļāvējs spēj ietekmēt sūnu veidošanos. 
Pastāvīga pļaušana var ļoti pozitīvi ietekmēt zāles augšanu un izraisa 
pakāpenisku sūnu izzušanu no zālāja. 
 
 
 
3  Darbība 

 
Ar kādu sistēmu darbojas GARDENA  
robotizētais zāles pļāvējs?
GARDENA robotizētais zāles pļāvējs darbojas ar SensorCut sistēmu. Tas 
veic pļaušanu dažādos virzienos. Rezultātā tas padara zāli veselīgu un no-
drošina zālājam līdzenu, vienmērīgu izskatu, kur nav pamanāmas trajektoriju 
pārklāšanās vietas un redzamas sliedes. 
 
 
Vai GARDENA robotizētais zāles pļāvējs darbojas 
arī lietus laikā?
Jā. Kamēr citiem robotizētajiem zāles pļāvējiem ir lietus sensors un tie 
apstājas, kad līst lietus vai ir slapji laikapstākļi, kas, iespējams, liek zālei 
palikt nepļautai ilgstošu laika periodu, GARDENA robotizētais zāles pļāvējs 
garantē precīzi nopļautu mauriņu pat sliktos laikapstākļos. Tomēr ārkārtēju 
laikapstākļu gadījumā, piemēram, nevaldāma lietus vai vētras gadījumā, 
ir ieteicams zāles pļāvēju nogādāt sausā vietā. Ja laika prognoze brīdina 
par tuvojošos vētru, ieteicams atvienot no uzlādes stacijas visus strāvas 
kabeļus. 
 
 
4  Vadošais un ierobežojošie vadi  

 
Ko dara ierobežojošais vads?
Ierobežojošais vads nosaka robotizētā zāles pļāvēja darba zonu. 

 
Ko dara vadošais vads?
Vadošais vads ir patentēts risinājums un, pirmkārt, ir nepieciešams, lai 
vadītu GARDENA robotizēto zāles pļāvēju atpakaļ uz uzlādes staciju un no 
tās, un, otrkārt, vada zāles pļāvēju prom no uzlādes stacijas, uz attālākām 
dārza daļām. Tas palīdz zāles pļāvējam ātri atrast uzlādes staciju, neatstājot 
sliedes, kas nozīmē, ka zālājs ir vienmērīgi nopļauts pat tādās dārza vietās, 
kas atrodas tālāk no uzlādes stacijas. 
 
 
Man ir skaista puķu dobe un koki, ko es vēlētos 
pasargāt. Vai tas ir iespējams?
Protams - vienkārši izklājiet ierobežojošo vadu kārtīgi ap dobēm, kokiem, 
krūmiem un citiem priekšmetiem, un GARDENA robotizētais zāles pļāvējs 
netuvosies šīm zonām un tādējādi nesabojās puķes, kokus, krūmus utt. Lai 
to izdarītu, lūdzu, ievērojiet lietošanas instrukcijās sniegtās norādes.

1  Plānošana un uzstādīšana

www.gardena.lv
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Vai man nepieciešams ierakt robotizētā zāles 
pļāvēja ierobežojošo un vadošos vadus?
Nē, taču abu veidu vadi var tikt izklāti uz zemes un nostiprināti vietā, izman-
tojot komplektācijā iekļautos mietiņus. Pēc dažām nedēļām zāle izaugs pāri 
vadiem. Pastāv iespēja ierakt vadu zemē aptuveni 20 cm dziļumā. 
 
 
Vai varu izmantot GARDENA robotizēto zāles 
pļāvēju divās dažādās darba zonās?
Ja darba teritoriju veido divas zonas, starp kurām zāles pļāvējs nevar 
pārvietoties, ieteicams izveidot blakus teritoriju. Šajā gadījumā robotizētais 
zāles pļāvējs ir manuāli jāpārnes no galvenās teritorijas uz blakus teritoriju, 
lai zālājs blakus teritorijā varētu tikt nopļauts. 
 
 
Kādēļ asmeņi nav stingri nostiprināti savā vietā?
Daudzu zāles pļāvēju drošības funkcija ir tā, ka asmeņi ir ļoti brīvi, lai 
gadījumā, ja tie saduras ar šķēršļiem (piem., augļiem, zariem), tie nolocītos. 
Kustības laikā tie uzņem paātrinājumu pretēji centrbēdzes spēkam un griež 
zāli. Tomēr, ja asmeņi saskaras ar priekšmetu, tie nekavējoties palēnina 
ātrumu un ievelkas. 
 
 
 
5  Drošība

 
Vai GARDENA robotizētajam zāles pļāvējam ir 
aizsardzība pret zādzību?
Jā, zāles pļāvējam ir vairākas pretzagšanas funkcijas, kuras iespējams akti-
vizēt. Svarīgi: GARDENA robotizēto zāles pļāvēju nav iespējams izmantot bez 
personīgā PIN koda. Tas pasargā zāles pļāvēju no izmantošanas vietās, kas 
nav tā uzstādīšanas vieta. Ja zāles pļāvējs tiek manuāli apturēts vai pacelts, 
būs jāievada PIN kods. Pretējā gadījumā tiks ieslēgta signalizācija. 
 
 
Kas notiek, ja GARDENA robotizētais zāles pļāvējs 
ieskrien vai paceļas virs koku zariem, vai citiem 
šķēršļiem? 
Robotizētais zāles pļāvējs ir aprīkots ar īpaši jutīgiem sadursmes, sasvēr-
šanās un pacelšanas sensoriem. Tas maigi pieskarsies šķērslim, nomainīs 
pozīciju un virzienu. Ja zāles pļāvējs tiek pacelts, nekavējoties apstāsies 
griešanas mehānisms. 

6  Apkope

Kā vislabāk tīrīt zāles pļāvēju?
Ir svarīgi katru zāles pļāvēju vienmēr uzturēt tīru un iztīrīt sakrājušās zāles 
paliekas. Mēs iesakām to tīrīt ar birsti un mitru drānu. Tomēr nekad netīriet 
zāles pļāvēja apakšpusi zem tekoša ūdens. GARDENA piedāvā plašu klāstu 
speciālu tīrīšanas līdzekļu un rīku tieši robotizētajiem zāles pļāvējiem. Jau-
tājiet mūsu apkalpošanas darbiniekiem vai apmeklējiet mūsu mājaslapu.

No kā man būtu jāuzmanās ziemā?
Robotizētais zāles pļāvējs rūpīgi jānotīra un pilnībā jāuzlādē pirms nogla-
bāšanas uz ziemas periodu, un jātur novietots uz tā ritenīšiem sausā vietā, 
kurai nepiekļūst sals. Tuvojoties pļaušanas sezonas beigām, GARDENA 
piedāvā profesionālu ziemas apkopes pakalpojumu. 

 
 
7  Veselība 

 
Ko darīt, ja man ir alerģija ‒ vai regulāra pļaušana 
pasliktinās simptomus?
Gluži pretēji; ja Jums ir alerģija no zāles vai ja Jums ir siena drudzis, 
GARDENA robotizētais zāles pļāvējs var būt Jums risinājums. Tā kā Jums 
nav jābūt klāt, kad GARDENA robotizētais zāles pļāvējs pļauj mauriņu, Jūs 
automātiski izvairāties no kontakta ar nopļauto zāli. Papildus tam zāle zemē 
atrodas tik īsu laiku, ka alergēni nemaz nevirpuļo gaisā un zāle nepaspēj 
uzziedēt.
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GARDENA pakalpojumi
Papildu informāciju 
varat atrast:
www.gardena.lv

E-pasts: help@gardena.lv 

Robotizētā zāles pļāvēja uzstadīšana Jūsu dārzā 
ieskaitot norobežojošā vada ierakšanu 0.80 EUR metrā 
ieskaitot PVN. Cenā iekļauti papildus nepieciešamie 
materiāli.

Kontaktinformācija:
SIA “Manta”, Tālrunis 67383178
SIA “Uviks”, Tālrunis 26169557



Jautājumi par robotizēto zāles pļāvēju lietošanu 
E-pasts: help@gardena.lv

GARDENA pakalpojumi
Ja Jums ir jebkādi jautājumi par robotizēto zāles pļāvēju uzstādīšanu 
vai ja Jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar 
mums mājaslapā www.gardena.lv jebkurā laikā. Tur Jūs atradīsiet 
detalizētus uzstādīšanas video, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautāju-
miem un daudz citas informācijas, faktu un ieteikumu.

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas, tostarp izmaiņas izstrādājumos.

www.gardena.lv


