
Roboty koszące 
SILENO





Roboty koszące GARDENA SILENO zostały opracowane w oparciu 
o nasze 25-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzięki temu 
pielęgnacja trawnika jest tak łatwa i bezwysiłkowa, jak to tylko 
możliwe. Niezawodne i w pełni automatyczne. Do wyboru mamy 
zarówno modele działające w systemie GARDENA smart system, 
jak również sterowane poprzez Bluetooth®. W obu przypadkach 
sterowanie odbywa się w łatwy i bezpieczny sposób za pomocą 
aplikacji GARDENA smart* lub GARDENA Bluetooth®.

Inteligentny  
robot koszący.  
SILENO. 

* Wymagana rejestracja online
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Roboty koszące GARDENA to inteligentne urządzenia wyposażone w opcje łączności, precyzyjną 
sztuczną inteligencję oraz pracujące automatycznie niezależnie od pogody i terenu, a do tego 
najciszej w swojej klasie. Nasza linia smart SILENO wyposażona została w nową technologię 
LONA™ Intelligence, umożliwiający lokalizację i nawigację robota koszącego.* Odkryj wyższy 
poziom inteligentnej pielęgnacji trawnika, ze śledzeniem lokalizacji, mapowaniem ogrodu, 
zarządzaniem strefami, obszarem chronionym i wieloma innymi funkcjami.

GARDENA roboty koszące
Inteligentny robot koszący. SILENO.

W kontakcie
Pełna łączność z systemem smart 
GARDENA. Możesz pielęgnować 
ogród z dowolnego miejsca**.

Precyzja wsparta AI
LONA™ Intelligence* poznaje, 
mapuje i dostosowuje się 
do Twojego ogrodu.

Enhanced intelligence with

**  Odkryj pełne możliwości smart 
z produktami smart GARDENA.

*  LONA™ Intelligence dostępna jest jedynie  
w modelach smart SILENO city i smart SILENO life.
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Jak cicho
Najcichsze,  
najniższy w tej klasie 
poziom hałasu.

Wszechstronny
SILENO pracuje niezależnie 
od pogody, w deszczu i słońcu, 
na trawniku każdego typu.
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Wyższy poziom inteligentnej pielęgnacji trawnika: Nasze nowe roboty koszące z linii smart 
SILENO wyposażono w technologię LONA™ Intelligence, umożliwiającą lokalizację i nawigację. 
Jest to technologia oparta na sztucznej inteligencji, ze śledzeniem lokalizacji i uczeniem się 
jej, mapowaniem i dostosowaniem do danego ogrodu. Wraz z aktualizacją aplikacji smart 
GARDENA, LONA™ Intelligence będzie ciągle ulepszana, dostarczając naszym klientom 
kolejne fascynujące i przydatne funkcje w tym roku i następnych latach.

Wyższy poziom inteligentnej 
pielęgnacji trawnika: LONA™
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 Mapowanie ogrodu

Dzięki LONA™ Intelligence robot smart SILENO uczy 
się i tworzy szczegółową mapę Twojego ogrodu, do 
której masz dostęp w aplikacji GARDENA smart App. 
Mapa pokazuje granice trawnika, w tym przewód 
graniczny, przewód prowadzący i stację ładowania.

 Zarządzanie strefami

LONA™ Intelligence daje Ci kontrolę nad pielęgnacją 
Twojego trawnika. Poprzez aplikację GARDENA smart 
pozwala na łatwe definiowanie wielu wirtualnych 
stref na mapie ogrodu oraz definiowanie różnych 
intensywności i częstotliwości koszenia w tych 
strefach w zależności od potrzeb i warunków.

 Obszar chroniony

Łatwa ochrona wybranych obszarów w ogrodzie 
przed koszeniem, np. dzikiej łąki. LONA™ 
Intelligence pozwala zdefiniować na mapie ogrodu 
strefy wolne od koszenia, które w każdej chwili 
można łatwo skorygować za pomocą aplikacji 
GARDENA smart App.

 Śledzenie lokalizacji

Otwórz aplikację GARDENA smart i śledź na 
bieżąco lokalizację swojego smart SILENO. 
LONA™ Intelligence lokalizuje robota koszącego 
wykorzystując GPS i dane z innych czujników.
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ŁATWY W PIELĘGNACJI
Możesz wyczyścić SILENO za pomocą wody 
z węża ogrodowego. I jesteś gotowy do pracy!

CORRIDOR CUT
Koszenie nawet trudnych lub wąskich 
przejść od 60 cm między przewodami 

granicznymi nie stanowi problemu dzięki 
funkcji CorridorCut. Specjalny wzór pracy 

zapewnia równomiernie skoszony trawnik.

Roboty koszące SILENO  
pomagają w utrzymaniu  
właściwego stanu trawnika 
Więcej cech robotów koszących SILENO
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CZUJNIK MROZU
Gdy tylko temperatura zewnętrzna 

zbliża się do zera, harmonogram 
kosiarki zostaje zawieszony. Chroni to 

trawnik, ponieważ koszenie niszczy 
trawę, gdy jest ona zamarznięta.

ODPOWIEDNIO DO POTRZEB
Wszystkie modele posiadają funkcję 

SensorControl: Inteligentny system cięcia, 
który dostosowuje czas koszenia 

w zależności od wzrostu trawy.

SPRYTNIE
Dzięki SpotCutting, funkcji koszenia 
spiralnego idealnej dla trudno dostępnych 
miejsc, trawa zostanie skoszona nawet pod 
trampolinami lub meblami ogrodowymi.
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elastycznie
Jak tniemy?  

Wysokość cięcia można 
regulować bezstopniowo.

DOKŁADNIE
Sprawdzona technologia zapewnia 
precyzyjne rezultaty: Dzięki przewodowi 
ograniczającemu kosiarka wie, gdzie kosić 
z dokładnością co do centymetra. Przewody 
ograniczający i doprowadzający nie muszą 
być zakopywane, a i tak po kilku tygodniach, 
gdy trawa urośnie, będą niewidoczne.

ŁATWA INSTALACJA
Szybka i łatwa instalacja. Stacja ładująca może 

być umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz 
obszaru koszenia. Zobacz nasz film o instalacji 

online, aby uzyskać więcej informacji.

Filmy dotyczące  
instalacji znajdziesz na naszej 

stronie www oraz na  
naszym kanale YT
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Pełen asortyment SILENO dla łatwego i inteligentnego sterowania Twoim ogrodem. Dzięki naszym 
produktom wyposażonych w technologię smart* i Bluetooth®, GARDENA oferuje właścicielom ogrodów 
wygodne rozwiązanie do obsługi poszczególnych urządzeń w ogrodzie za pomocą aplikacji.

Nie trać łączności 
ze swoim robotem 
koszącym
dzięki technologii smart system lub Bluetooth®

Obie aplikacje 
GARDENA 
dostępne 
w sklepach

Na kolejnej stronie znajdziesz 
dopasowane robotySłowo Bluetooth® oraz logo są zarejestrowanymi znakami 

towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie 
wykorzystanie tych znaków przez GARDENA jest objęte licencją. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

* Wymagana rejestracja online

smart Bluetooth®

Technologia oparta na sztucznej inteligencji, która uczy się, 
mapuje i dostosowuje do indywidualnych potrzeb ogrodu

–

Pełna łączność
Pełna integracja z systemem smart GARDENA: sterowniki nawadniania, urządzenia nawadniające, 
pompy. Kontrola wszystkich urządzeń w jednym miejscu.

–

Smart Home
Kontroluj SILENO dzięki asystentowi głosowemu Alexa.

–

Kontrola w aplikacji
Łatwe połączenie SILENO z aplikacją

 
Z dowolnego 

miejsca

 
Do 10 m

Łatwa konfiguracja
Łatwa konfiguracja krok po kroku

Automatyczne harmonogramy
SILENO doskonale wie, jak i kiedy kosić Twój trawnik

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy 
Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. 
zarejestrowanym w USA i innych krajach.
Google Play i logo Google Play są znakami 
towarowymi firmy Google LLC.
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Kontrola z aplikacji 
z dowolnego miejsca

Łatwa konfiguracja Automatyczne 
harmonogramy

smart Home Biblioteka roślin

Twój ogród jest zawsze w zasięgu ręki dzięki bezpłatnej aplikacji GARDENA smart. Koszenie trawnika i podlewanie nigdy nie było 
tak wygodne. Nawet światła lub inne urządzenia elektryczne w ogrodzie są teraz łatwe do kontrolowania. GARDENA smart wyznacza 
nowe standardy. Stale dodawane są nowe funkcje i usługi, dzięki czemu aplikacja staje się nieodzownym towarzyszem w ogrodzie.

Natychmiastowa kontrola  
z dowolnego miejsca 
Aplikacja GARDENA smart

Modele smart SILENO sterowane aplikacją GARDENA smart

Na niewielkie trawniki Na średniej wielkości trawniki

smart SILENO city smart SILENO life

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

Nr art. 19603 Nr art. 19701 Nr art. 19702 Nr art. 19704

LONA™ Intelligence
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Natychmiastowa kontrola  
z dowolnego miejsca 
Aplikacja GARDENA smart

Natychmiastowa kontrola  
do 10 m
Aplikacja GARDENA Bluetooth®

Steruj z łatwością swoim SILENO z każdego miejsca w domu lub ogrodzie z odległości do 10 m. SILENO minimo, city i life 
są połączone przez Bluetooth®, a ustawienia są w zasięgu ręki dzięki aplikacji GARDENA Bluetooth®. W przypadku modeli 
SILENO city i life ustawień można również dokonywać za pomocą panelu sterowania bezpośrednio na kosiarce.

Modele smart SILENO sterowane aplikacją GARDENA Bluetooth®

Kontrola z aplikacji 
do 10 m

Łatwa konfiguracja

Na niewielkie trawniki Na średniej wielkości trawniki

SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

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

Nr art. 15010 Nr art. 15101 Nr art. 15102 Nr art. 15108Nr art. 15201 Nr art. 15202

<250 m2 <500 m2

Automatyczne 
harmonogramy
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Aplikacja GARDENA Bluetooth® 
Natychmiastowe sterowanie  
z odległości do 10 m

Więcej informacji na stronie 11.

Aplikacja  
GARDENA Bluetooth®  
jest dostępna w sklepach

ŁATWE CZYSZCZENIE 
WODĄ Z WĘŻA

CORRIDOR CUT
Koszenie nawet trudnych lub wąskich 
przejść i ślepych zaułków od 60 cm 
między przewodami ograniczającymi

SENSOR CONTROL
Dostosowuje częstotliwość 
koszenia do wzrostu trawy

CICHY
Gwarantowane  
tylko 57 dB(A)**

SPOT CUTTING
Zamierzone, spiralne 
koszenie obszarów 
z wyższą trawą

DZIAŁA W KAŻDYCH 
WARUNKACH POGODOWYCH
W deszczu czy w słońcu,  
pod górę czy z górki

SILENO minimo
Cicha kosiarka na powierzchnie do 500 m²

ADAPTUJE SIĘ  
DO TERENU
Obrotowe, zintegrowane 
tylne koło sprawia, 
że robot cechuje się 
szczególną zwrotnością

NACHYLENIE
do 25%

CZUJNIK MROZU

USTAWIENIE CZASU KOSZENIA
PRZY POMOCY ASYSTENTA
Wprowadź wielkość trawnika 
i preferowane godziny koszenia, 
a urządzenie automatycznie obliczy 
i stworzy harmonogram pracy

ELASTYCZNE UMIEJSCOWIENIE 
STACJI ŁADUJĄCEJ
Nawet na wąskich odcinkach  
i poza obszarem koszenia

** ISO 11094

Wymagana rejestracja

w
ww.gardena.com/pl/rejestra

cj
a 

3*

* L
AT

A 
GW

AR

ANCJI * LATA GWARANCJI * LATA GWARANCJI

*  Po rejestracji na stronie gardena.com/pl/rejestracja w ciągu 3 miesięcy od zakupu. 
Nie dotyczy akumulatora. Warunki gwarancji na stronie gardena.com/pl/gwarancja
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ELASTYCZNE UMIEJSCOWIENIE 
STACJI ŁADUJĄCEJ
Nawet na wąskich odcinkach  
i poza obszarem koszenia

ŁATWE CZYSZCZENIE 
WODĄ Z WĘŻA

CZUJNIK MROZU

USTAWIENIE CZASU KOSZENIA
PRZY POMOCY ASYSTENTA
Wprowadź wielkość trawnika 
i preferowane godziny koszenia, 
a urządzenie automatycznie obliczy 
i stworzy harmonogram pracy

SPOT CUTTING
Zamierzone, spiralne 
koszenie obszarów 
z wyższą trawą

CORRIDOR CUT
Koszenie nawet trudnych  
lub wąskich przejść od 60 cm 
między przewodami  
granicznymi

SENSOR CONTROL
Dostosowuje częstotliwość 
koszenia do wzrostu trawy

SILENO city
Ciesz się koszeniem do 600 m²

NACHYLENIE
do 35% 

Obie aplikacje 
GARDENA dostępne 
w sklepach

ADAPTUJE SIĘ  
DO TERENU
Obrotowe, zintegrowane 
tylne koło sprawia, 
że robot cechuje się 
szczególną zwrotnością

CICHY
Gwarantowane  
tylko 57 dB(A)**

DZIAŁA W KAŻDYCH 
WARUNKACH POGODOWYCH
W deszczu czy w słońcu,  
pod górę czy z górki

*** ISO 11094

TECHNOLOGIA LONA™ INTELLIGENCE**
Oparta na sztucznej inteligencji, która uczy się, 
mapuje i dostosowuje do indywidualnych  
potrzeb ogroduKLAWIATURA I EKRAN

Programowanie może być 
wykonane bezpośrednio  
na panelu robota

** Wymagana rejestracja online

Aplikacja smart GARDENA** 
Natychmiastowe sterowanie 
z dowolnego miejsca

Więcej informacji na stronie 11.

Aplikacja GARDENA Bluetooth® 
Natychmiastowe sterowanie  
z odległości do 10 m

Więcej informacji na stronie 11.

Dostępny jako

Wymagana rejestracja

w
ww.gardena.com/pl/rejestra

cj
a 

3*

* L
AT

A 
GW

AR

ANCJI * LATA GWARANCJI * LATA GWARANCJI

*  Po rejestracji na stronie gardena.com/pl/rejestracja w ciągu 3 miesięcy od zakupu. Nie dotyczy akumulatora. Warunki gwarancji na stronie gardena.com/pl/gwarancja
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*** ISO 11094

Dostępny jako

DZIAŁA W KAŻDYCH 
WARUNKACH POGODOWYCH
W deszczu czy w słońcu,  
pod górę czy z górki

SILENO life
Cicha kosiarka na powierzchnie do 1500 m²

SENSOR CONTROL
Dostosowuje częstotliwość 
koszenia do wzrostu trawy

ADAPTUJE SIĘ DO TERENU
Obrotowe, zintegrowane tylne 
koło sprawia, że robot cechuje się 
szczególną zwrotnością

SPOT CUTTING
Zamierzone, spiralne 
koszenie obszarów 
z wyższą trawą

USTAWIENIE CZASU KOSZENIA
PRZY POMOCY ASYSTENTA
Wprowadź wielkość trawnika 
i preferowane godziny koszenia, 
a urządzenie automatycznie obliczy 
i stworzy harmonogram pracy

CZUJNIK MROZU

Obie aplikacje 
GARDENA dostępne 
w sklepach

CICHY
Gwarantowane  
tylko 57 dB(A)***

ŁATWE CZYSZCZENIE 
WODĄ Z WĘŻA

NACHYLENIE
do 35%

ELASTYCZNE UMIEJSCOWIENIE 
STACJI ŁADUJĄCEJ
Nawet na wąskich odcinkach  
i poza obszarem koszenia

CORRIDOR CUT
Koszenie nawet trudnych  
lub wąskich przejść od 60 cm 
między przewodami  
granicznymi

** Wymagana rejestracja online

Aplikacja smart GARDENA** 
Natychmiastowe sterowanie 
z dowolnego miejsca

Więcej informacji na stronie 11.

Aplikacja GARDENA Bluetooth® 
Natychmiastowe sterowanie  
z odległości do 10 m

Więcej informacji na stronie 11.

KLAWIATURA I EKRAN
Programowanie może być 
wykonane bezpośrednio  
na panelu robota

Wymagana rejestracja

w
ww.gardena.com/pl/rejestra

cj
a 

3*

* L
AT

A 
GW

AR

ANCJI * LATA GWARANCJI * LATA GWARANCJI

* Po rejestracji na stronie gardena.com/pl/rejestracja w ciągu 3 miesięcy od zakupu. Nie dotyczy akumulatora. Warunki gwarancji na stronie gardena.com/pl/gwarancja

TECHNOLOGIA LONA™ INTELLIGENCE**
Oparta na sztucznej inteligencji, która uczy się, 
mapuje i dostosowuje do indywidualnych  
potrzeb ogrodu
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Nazwa artykułu SILENO life SILENO life SILENO life
Zalecana powierzchnia trawnika Do 750 m² Do 1000 m² Do 1500 m²
Akcesoria Przewód ograniczający 200 m, 300 szpilek, 

4 złączki, 5 złączek zaciskowych 
Przewód ograniczający 200 m, 300 szpilek, 
4 złączki, 5 złączek zaciskowych 

Przewód ograniczający 250 m, 300 szpilek, 
4 złączki, 5 złączek zaciskowych 

Ustawienia na panelu • • •

Technologia akumulatorowa Akumulator litowo-jonowy Akumulator litowo-jonowy Akumulator litowo-jonowy

Maks. nachylenie terenu Do 35% Do 35% Do 35%

Wysokość cięcia, min. – maks. 20–50 mm 20–50 mm 20–50 mm

Waga Około 8,3 kg Około 8,3 kg Około 8,3 kg

Ochrona przed kradzieżą Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm

Mycie wężem • • •
Poziom głośności w dB(A) 
(odczuwalny)*

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

CorridorCut – koszenie 
w bardzo wąskich przejściach

• • •

Czujnik mrozu • • •

Koszenie punktowe • • •
Dzienny czas aktywności 
(koszenie i ładowanie)***

11,0 h 15,0 h 22,5 h

Nr art. – model Bluetooth® 15101 15102 15108

Nr art. – model smart 19701 19702 19704

Nazwa artykułu SILENO minimo SILENO minimo SILENO city
Zalecana powierzchnia trawnika  Do 250 m² Do 500 m² Do 600 m²
Akcesoria Przewód ograniczający 150 m, 150 szpilek,  

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

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

Ustawienia na panelu – – •

Technologia akumulatorowa Akumulator litowo-jonowy Akumulator litowo-jonowy Akumulator litowo-jonowy

Maks. nachylenie terenu Do 25% Do 25% Do 35%

Wysokość cięcia, min. – maks. 20–45 mm 20–45 mm 20–50 mm

Waga Około 6,5 kg Około 6,5 kg Około 7,3 kg

Ochrona przed kradzieżą Kod PIN Kod PIN Kod PIN

Mycie wężem • • •
Poziom głośności w dB(A) 
(odczuwalny)*

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

CorridorCut – koszenie 
w bardzo wąskich przejściach

• • •

Czujnik mrozu • • •

Koszenie punktowe • • •
Dzienny czas aktywności 
(koszenie i ładowanie)***

5,5 h 12,0 h 12,0 h

Nr art. – model Bluetooth® 15201 15202 15010

Nr art. – model smart – – 19603

** Wymagana rejestracja online

Rzut oka na roboty koszące

 M  Do średniej wielkości trawników

 S  Do niewielkich trawników

   Sterowanie za pomocą aplikacji GARDENA Bluetooth®. Do pobrania za darmo, bez opłat abonamentowych, dostępna na smartfon i tablet.  
Wymagania: Smartfon lub tablet z systemem Android lub iOS i funkcją Bluetooth®.

  Sterowanie za pomocą aplikacji GARDENA smart**. Do pobrania za darmo, bez opłat abonamentowych, dostępna na smartfon, tablet i do przeglądarki internetowej.  
Wymagania: Router Wi-Fi z dostępem do internetu, smartfon, tablet lub pc.

*** Dla maksymalnej powierzchni – wartości przybliżone, zależne od kształtu ogrodu, trawnika i warunków otoczenia oraz wieku akumulatora.

Który model robota będzie odpowiedni  
dla Ciebie? Sprawdź w naszym  

poradniku doboru robota.

* ISO 11094
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Akcesoria

Garaż dla robota koszącego
Odpowiedni do wszystkich robotów 
Nr artykułu 15020 

Uchwyt naścienny
Odpowiedni do wszystkich robotów 
Nr artykułu 4045

Osłona połączeń przewodu
Odpowiednia do wszystkich robotów 
Nr artykułu 4056

ZoneProtect 
Zasilany akumulatorowo generator sygnału granicznego, 
który można umieścić w dowolnym miejscu na wyznaczonym 
obszarze trawnika. Tworzy on niezależną wyspę wokół 
przeszkody i nie wymaga podłączenia do głównego  
przewodu ograniczającego.

Strefa zakazu koszenia
Pomysłowe akcesorium do stworzenia strefy zakazu 
koszenia dla Twojego SILENO. Zainstaluj ZoneProtect 
wokół obszarów, które chcesz tymczasowo chronić, 
np. miejsce zabaw dla dzieci, nowo posiany trawnik 
czy obszar ochrony jeży.

Zasilany akumulatorem
Wskaźnik LED pokazuje aktualny poziom 
naładowania akumulatora. Naładuj ZoneProtect za 
pomocą dołączonego kabla USB, aby uzyskać do 
31 dni pracy. SILENO zatrzymuje się automatycznie, 
jeśli poziom naładowania jest zbyt niski.

Łatwa instalacja
Stwórz tymczasową strefę bez koszenia o obwodzie 
do maks. 15 metrów za pomocą przewodów i szpilek 
znajdujących się w zestawie instalacyjnym SILENO.

ZoneProtect
Odpowiednie  
do wszystkich robotów 
Nr artykułu 15021

Pokrowiec do przechowywania robota
Odpowiedni do wszystkich robotów 
 
Nr artykułu 4057

Zestaw do konserwacji
Odpowiedni do wszystkich robotów 

Nr artykułu 4067

Szczotki do kół
Odpowiednie dla robotów SILENO city,  
smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life 
Nr artykułu 4030

Więcej dodatków

Nowość!



Nigdy nie zostawiaj 
swojego ogrodu
GARDENA smart system, który łączy nawadnianie, 
pielęgnację trawnika i wiele więcej – wszystko 
w jednym inteligentnym systemie sterowanym 
za pomocą aplikacji GARDENA smart.

smart  
Sensor
Pomiar wilgotności 
i temperatury gleby, do 
w pełni automatycznego 
sterowania nawadnianiem 
za pośrednictwem aplikacji 
GARDENA smart
Nr artykułu  19040

smart  
sterownik  
nawadniania

Automatyczne nawadnianie 
poprzez aplikację smart, 
idealne do zastosowania 
z Micro-Drip-System lub 
Sprinklersystem 
Nr artykułu 19031

smart  
sterownik nawadniania 
wielokanałowy

Podlewanie wielu obszarów 
za pomocą aplikacji, 
sterowanie nawet sześcioma 
zaworami nawadniającymi 
24 V na jedno urządzenie
Nr artykułu 19032

Więcej informacji  nt. produktów znajdziesz na stroniegardena.com.pl/smart



0271200785004

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa
Telefon: 22/330-96-00

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian,  
również dotyczących produktu.
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