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GARDENAs SILENO robotgräsklippare är utvecklade mot bakgrund 
av 25 års erfarenhet. Vi vet hur man skapar en enkel och effektiv 
gräsklippning – pålitligt och helt automatiskt. Du kan välja mellan 
modeller anslutna till GARDENA smart system, som styrs snabbt 
och enkelt via några klick i GARDENA smart App*, eller anslutning 
till Bluetooth® och styra gräsklippningen via GARDENA Bluetooth® 
App.

Den INTELLIGENTA 
robotgräsklipparen. 
SILENO. 

*registrering online
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GARDENA robotgräsklippare är smarta maskiner med funktioner som Full Connect, AI-teknologi och 
väderskydd, och de är tystast i sin klass. Våra smart SILENOs innehåller en hårdvara som kallas LONATM 
Intelligence som möjliggör lokalisering och navigering av din robotgräsklippare*. Upptäck nästa nivå av 
gräsmattevård med spårning, kartläggning, zon-hantering och många fler framtida funktioner.

GARDENA  
Robotgräsklippare
Den INTELLIGENTA robotgräsklipparen. SILENO.

Full Connect

SILENO är alltid uppkopplad  
mot GARDENA smart system.  
Ta hand om trädgården var  
du än befinner dig**.

AI-precise

LONATM Intelligence** 
lär sig, kartlägger och anpassar  
sig till enskilda trädgårdar.

Pro-silent

Lägst ljudnivå i klassen.

Auto Weather & Terrain

SILENO jobbar i alla väder.  
I ur och skur, i enkla eller  
komplexa trädgårdar.

Enhanced intelligence with

** Få hela smart-upplevelsen med vårt   
  GARDENA smart system-sortiment.

* LONA™-teknik är endast tillämplig på smart SILENO city     
 och smart SILENO life modeller.
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Vårt smarta sortiment av robotgräsklippare från SILENO har LONATM-teknologi  
som möjliggör lokalisering och navigering. Det är en AI-baserad teknologi med 
platsspårning som lär sig, kartlägger och anpassar sig till enskilda trädgårdar. 
Som en del av uppdateringarna i GARDENA smart App kommer LONATM-teknologin 
fortsätta utvecklas och leverera fler spännande och relevanta produktfördelar till 
din trädgård under kommande år.

 Garden Mapping

Tack vare LONA™ Intelligence utforskar och 
kartlägger roboten din individuella trädgård och 
skapar en detaljerad karta över trädgården som 
du kan se i GARDENA smart App. Kartan visar 
klippytan, inklusive begränsningskabel, guidekabel 
och laddstation. 

 Zone Management

LONA™ Intelligence ger dig full kontroll över din 
gräsmattevård. Ställ in olika zoner i trädgårdskartan 
med hjälp av GARDENA smart App. Bestäm hur ofta 
du vill att roboten ska klippa inom dessa zoner, helt 
enligt dina behov.

 Area Protect

Uteslut specifika områden i din trädgård,  
såsom blomsterängar, från klippning. LONA™ 
Intelligence låter dig definiera avvikande zoner  
på trädgårdskartan som enkelt kan justeras  
i GARDENA smart App när som helst. 

 Location Tracking

Öppna GARDENA smart App och spåra i realtid  
var i trädgården din smart SILENO befinner 
sig. LONA™ Intelligence lokaliserar din 
robotgräsklippare med GPS och kompassdata.

Nästa nivå av smart  
gräsmattevård: LONA™
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FROSTSENSOR 
Så snart utetemperaturen  

närmar sig minusgrader avbryts  
robotgräsklipparens klippschema.  
Det skyddar gräsmattan eftersom  

klippning skadar gräset när  
det är fruset.

ANPASSAD KLIPPTID
Alla modeller har SensorCut-funktion:  

Det intelligenta klippsystemet  
ställer automatiskt in klipptiden 

baserat på grästillväxten.

ENKEL RENGÖRING
När det behövs kan SILENO spolas  
av med trädgårdsslangen och är  
redo att köra igen på ett kick.

SMALA PASSAGER
Att klippa svåra eller smala passager som 

bara är 60 cm breda är inget problem 
tack vare CorridorCut-funktionen. Genom 

specialklippmönstret klipps gräsmattan  
jämnt i passagen.

SILENO robotgräsklippare hjälper dig 
att hålla din gräsmatta i perfekt skick
Fler funktioner hos SILENO robotgräsklippare.

SPIRALKLIPPNING
Alla modeller har spiralformad 
punktklippning som lämpar sig för 
svåråtkomliga ytor, till exempel under 
studsmattan eller trädgårdsmöblerna. 
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Ett komplett sortiment av uppkopplade SILENOs för enkel och intelligent kontroll av din trädgård.  
GARDENAS smart* och Bluetooth®-teknologi erbjuder trädgårdsägare en enkel lösning för att individuellt 
styra enheter i trädgården via appen.

Håll dig uppkopp- 
lad mot din robot- 
gräsklippare
med smart system- eller Bluetooth®-teknologi

Båda apparna  
kan laddas ner  
gratis

På nästa sida hittar  
du våra robotar

FLEXIBEL

Behöver du ändra klipphöjden  
vrider du bara på det centralt 

placerade vredet.

Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken 
tillhörande Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana 
märken genom GARDENA är licensierade.  
Andra varumärken samt varunamn tillhör respektive ägare.

*registrering online krävs

smart  Bluetooth®

AI-baserad teknologi med platsspåring som utforskar, 
kartlägger och anpassar sig till individuella trädgårdar.

–

Full Connect
Konstant uppkopplad mot GARDENA smart system – bevattningsdatorer, bevattningsutrustning och 
pumpar. Kontrollera alla enheter samtidigt med några klick i appen och få en fullt automatiserad 
trädgårdsskötsel.

–

Smart Home
Röststyr din SILENO med Alexa.

–

EasyApp Control
Enkel uppkoppling mellan din SILENO och GARDENA-appen.

 
Styr vart du än är

 
Styr upp till 10 m 

avstånd

EasyConfig
Enkel och guidad installation.

Auto Schedule
SILENO vet exakt hur och när din gräsmatta ska klippas.

EXAKT KLIPPNING
Beprövad teknik som ger exakta resultat: 
Tack vare GARDENA begränsningskabel vet 
robotgräsklipparen var den ska klippa –  
ända ned till en centimeter. 
Begränsningskabeln och guidekabeln behöver  
inte grävas ner. Efter ett par veckor har gräset 
vuxit över dem och de syns inte längre. 

ENKEL ATT INSTALLERA 
Snabb och enkel installation. Laddstationen 
kan placeras flexibelt inom och även utanför 

klippområdet. Se vår installationsvideo online 
för mer information.

 

Installationsfilmer

www.gardena.se/ 

robotgrasklippare

Apple och Apples logotype tillhör Apple Inc., registrerad i USA och andra länder. 
App Store är en tjänst som erbjuds av Apple Inc,. registerad i USA och andra länder. 
Google Play and Google Play är registrerade varumärken tillhörande Google LLC.
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Enkel uppkoppling 
Från vart som helst

Enkel installation Automatiskt schema Röststyrning Växtbibliotek

Trädgården är endast några klick bort med GARDENA smart App. Att klippa gräsmattan och vattna har aldrig varit 
enklare. Även belysning och annan elektrisk utrustning styrs enkelt i appen. GARDENA smart App bryter ny mark –  
nya funktioner och tjänster tillkommer hela tiden och gör appen till en oslagbar partner i trädgården.

Direkt kontroll var du än befinner dig 
GARDENA smart App

Direkt kontroll upp till 10 m
GARDENA Bluetooth® App

Styr din SILENO enkelt och bekvämt på upp till tio meters avstånd i trädgården. SILENO minimo, city och life är Bluetooth® – 
anpassade och programmeras i GARDENA Bluetooth®-appen. I SILENO city- och life-modellerna kan inställningarna även göras  
via en kontrollpanel direkt på maskinen.

Komplett sortiment av SILENOs med GARDENA smart App-uppkoppling Komplett sortiment av SILENO med GARDENA Bluetooth® App-uppkoppling

Enkel uppkoppling 
Upp till 10 m avstånd

Enkel installation

För små gräsmattor. För medelstora gräsmattor.

smart SILENO city smart SILENO life

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

Art.nr 19602 Art.nr 19705 Art.nr 19702 Art.nr 19704

      För små gräsmattor. För medelstora gräsmattor.

SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

< 500 m2 < 00 m2 < 800 m2

Art.nr 15002 Art.nr 15107 Art.nr 15105

< 1000 m2

Art.nr 15102Art.nr 15201 Art.nr 15202

< 250 m2 < 500 m2

Automatiskt schemaLONATM Intelligence

< 1500 m2

Art.nr 15108



1312

Enkel uppkoppling 
Från vart som helst

Enkel installation Automatiskt schema Röststyrning Växtbibliotek

Trädgården är endast några klick bort med GARDENA smart App. Att klippa gräsmattan och vattna har aldrig varit 
enklare. Även belysning och annan elektrisk utrustning styrs enkelt i appen. GARDENA smart App bryter ny mark –  
nya funktioner och tjänster tillkommer hela tiden och gör appen till en oslagbar partner i trädgården.

Direkt kontroll var du än befinner dig 
GARDENA smart App

Direkt kontroll upp till 10 m
GARDENA Bluetooth® App

Styr din SILENO enkelt och bekvämt på upp till tio meters avstånd i trädgården. SILENO minimo, city och life är Bluetooth® – 
anpassade och programmeras i GARDENA Bluetooth®-appen. I SILENO city- och life-modellerna kan inställningarna även göras  
via en kontrollpanel direkt på maskinen.

Komplett sortiment av SILENOs med GARDENA smart App-uppkoppling Komplett sortiment av SILENO med GARDENA Bluetooth® App-uppkoppling

Enkel uppkoppling 
Upp till 10 m avstånd

Enkel installation

För små gräsmattor. För medelstora gräsmattor.

smart SILENO city smart SILENO life

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

Art.nr 19602 Art.nr 19705 Art.nr 19702 Art.nr 19704

      För små gräsmattor. För medelstora gräsmattor.

SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

< 500 m2 < 00 m2 < 800 m2

Art.nr 15002 Art.nr 15107 Art.nr 15105

< 1000 m2

Art.nr 15102Art.nr 15201 Art.nr 15202

< 250 m2 < 500 m2

Automatiskt schemaLONATM Intelligence

< 1500 m2

Art.nr 15108



1514

GARDENA Bluetooth®  
App-styrning. 
Omedelbar kontroll på upp till 
10 m

För mer information se  
sidan 11.

 
Ladda ner GARDENA  
Bluetooth® App

FLEXIBEL PLACERING  
AV LADDSTATIONEN
Även i trånga sektioner  
och utanför klippområdet

ENKEL RENGÖRING MED 
TRÄDGÅRDSSLANG 

FROSTSENSOR

STÄLL IN KLIPPTIDER 
MED HJÄLP AV  
INSTALLATIONSGUIDEN
Ange gräsmattans storlek och  
önskade klipptider så beräknas och 
genereras ett schema automatiskt

SPIRALKLIPPNING
Riktad  
spiralklippning av
områden med  
högre gräs

SMALA PASSAGER
Klipper även svåra eller 
smala passager
och återvändsgränder från 
60 cm mellan 
begränsningskabeln

SENSOR CONTROL
Anpassar klippfrekvensen  
efter grästillväxten

SILENO city
Njut av klippta ytor upp till 500 m2

LUTNINGAR
Upp till 35 % 

Båda apparna  
kan laddas  
ner gratis

TERRÄNGANPASSNING
Det roterande bakhjulet gör 
att robotgräsklipparen får 
extra lätt att röra sig genom 
gräsmattans alla vrår

TYST  
GRÄSKLIPPARE
Endast 57 db(A)*** 

ENKEL RENGÖRING MED 
TRÄDGÅRDSSLANG

JOBBAR I ALLA VÄDER
Fungerar i alla väderförhållanden

SMALA PASSAGER
Klipper även svåra eller smala passager
och återvändsgränder från 60 cm  
mellan begränsningskabeln

SENSOR CONTROL
Anpassar klippfrekvensen  
efter grästillväxten

TYST  
GRÄSKLIPPARE
Endast 57 db(A)**  

SPIRALKLIPPNING
Riktad spiralklippning av
områden med högre gräs

JOBBAR I ALLA VÄDER
Fungerar i alla väderförhållanden

SILENO minimo
Den tysta gräsklipparen för ytor upp till 500 m2

TERRÄNG-
ANPASSNING
Det roterande bakhjulet gör 
att robotgräsklipparen får 
extra lätt att röra sig genom 
gräsmattans alla vrår

LUTNINGAR
Upp till 25 % 

FROSTSENSOR

STÄLL IN KLIPPTIDER  
MED HJÄLP AV  
INSTALLATIONSGUIDEN
Ange gräsmattans storlek och önskade  
klipptider så beräknas och genereras  
ett schema automatiskt

FLEXIBEL PLACERING  
AV LADDSTATIONEN
Även i trånga sektioner  
och utanför klippområdet

** ISO 11094 *** ISO 11094

LONATM INTELLIGENCE**
AI-baserad teknologi som utforskar, 
kartlägger och anpassar sig till 
individuella trädgårdarKNAPPSATS & DISPLAY

Programmering kan också göras 
direkt på maskinen

**onlineregistrering krävs

GARDENA smart  
App**-styrning. 
Omedelbar kontroll från  
vart som helst

För mer information se  
sidan 11.

Med GARDENA Bluetooth® 
App-styrning. 
Omedelbar kontroll på upp till 
10 m

För mer information se  
sidan 11.

Finns som

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp.        
  Undantag gäller batterier. Garantivillkor på gardena.com/warranty

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp.        
  Undantag gäller batterier. Garantivillkor på gardena.com/warranty
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att robotgräsklipparen får 
extra lätt att röra sig genom 
gräsmattans alla vrår

TYST  
GRÄSKLIPPARE
Endast 57 db(A)*** 

ENKEL RENGÖRING MED 
TRÄDGÅRDSSLANG

JOBBAR I ALLA VÄDER
Fungerar i alla väderförhållanden

SMALA PASSAGER
Klipper även svåra eller smala passager
och återvändsgränder från 60 cm  
mellan begränsningskabeln

SENSOR CONTROL
Anpassar klippfrekvensen  
efter grästillväxten

TYST  
GRÄSKLIPPARE
Endast 57 db(A)**  

SPIRALKLIPPNING
Riktad spiralklippning av
områden med högre gräs

JOBBAR I ALLA VÄDER
Fungerar i alla väderförhållanden

SILENO minimo
Den tysta gräsklipparen för ytor upp till 500 m2

TERRÄNG-
ANPASSNING
Det roterande bakhjulet gör 
att robotgräsklipparen får 
extra lätt att röra sig genom 
gräsmattans alla vrår

LUTNINGAR
Upp till 25 % 

FROSTSENSOR

STÄLL IN KLIPPTIDER  
MED HJÄLP AV  
INSTALLATIONSGUIDEN
Ange gräsmattans storlek och önskade  
klipptider så beräknas och genereras  
ett schema automatiskt

FLEXIBEL PLACERING  
AV LADDSTATIONEN
Även i trånga sektioner  
och utanför klippområdet

** ISO 11094 *** ISO 11094

LONATM INTELLIGENCE**
AI-baserad teknologi som utforskar, 
kartlägger och anpassar sig till 
individuella trädgårdarKNAPPSATS & DISPLAY

Programmering kan också göras 
direkt på maskinen

**onlineregistrering krävs

GARDENA smart  
App**-styrning. 
Omedelbar kontroll från  
vart som helst

För mer information se  
sidan 11.

Med GARDENA Bluetooth® 
App-styrning. 
Omedelbar kontroll på upp till 
10 m

För mer information se  
sidan 11.

Finns som

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp.        
  Undantag gäller batterier. Garantivillkor på gardena.com/warranty

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp.        
  Undantag gäller batterier. Garantivillkor på gardena.com/warranty
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Produktbeskrivning SILENO life 700 SILENO life 800 SILENO life SILENO life

Gräsyta Upp till 700 m2 Upp till 800 m2 Upp till 1000 m² Upp till 1500 m²

Tillbehör 200 m begränsningsslinga,  
300 märlor, 4 kopplingar,  
5 anslutningsklämmor 

200 m begränsningsslinga,  
300 märlor, 4 kopplingar,  
5 anslutningsklämmor

200 m begränsningsslinga,  
300 märlor, 4 kopplingar,  
5 anslutningsklämmor 

250 m begränsningsslinga,  
300 märlor, 4 kopplingar,  
5 anslutningsklämmor 

Inställningar på knappsatsen • • • •

Batterisystem Litiumjonbatteri Litiumjonbatteri Litiumjonbatteri Litiumjonbatteri

Max tillåten lutning Upp till 35 % Upp till 35 % Upp till 35 % Upp till 35 %

Klipphöjd, justerbar 20–50 mm 20–50 mm 20–50 mm 20–50 mm

Vikt Cirka 8,3 kg Cirka 8,3 kg Cirka 8,3 kg Cirka 8,3 kg

Säkerhetsinställning PIN-kod, larm PIN-kod, larm PIN-kod, larm PIN-kod, larm

Kan tvättas med slang • • • •

Ljudnivå, dB(A) (upplevd)* 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – klipper trånga 
passager

• • • •

Frostsensor • • • •

SpotCutting • • • •

Daglig aktiv tid (klippning & 
laddning) krävs***

11,0 tim 12,5 tim 15,0 tim 22,5 tim

Art.nr Bluetooth®-modell 15107 15105 15102 15108

Art.nr smart Model 19705 19702 19704

Produktbeskrivning SILENO minimo 250 SILENO minimo 500 SILENO city 500

Gräsyta  Upp till 250 m2 Upp till 500 m2 Upp till 500 m2

Tillbehör 150 m begränsningsslinga, 150 märlor,  
4 kopplingar, 5 anslutningsklämmor

50 m begränsningsslinga, 150 märlor,  
4 kopplingar, 5 anslutningsklämmor

150 m begränsningsslinga, 200 märlor,  
4 kopplingar, 5 anslutningsklämmor

Inställningar på knappsatsen – – •

Batterisystem Litiumjonbatteri Litiumjonbatteri Litiumjonbatteri

Max tillåten lutning Upp till 25 % Upp till 25 % Upp till 35 %

Klipphöjd, justerbar 20–45 mm 20–45 mm 20–50 mm

Vikt Cirka 6,5 kg Cirka 6,5 kg Cirka 7,3 kg

Säkerhetsinställning PIN-kod PIN-kod PIN-kod

Kan tvättas med slang • • •

Ljudnivå, dB(A) (upplevd)* 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – klipper trånga 
passager

• • •

Frostsensor • • •

SpotCutting • • •

Daglig aktiv tid (klippning & 
laddning) krävs***

5,5 tim 12,0 tim 12,0 tim

Art.nr Bluetooth®-modell 15201 15202 15002

Art.nr smart Model – – 19602

*** ISO 11094

Finns som

JOBBAR I ALLA VÄDER
Fungerar i alla väderförhållanden

SILENO life
Den tysta gräsklipparen för ytor upp till 1500 m2

SENSOR CONTROL
Anpassar klippfrekvensen  
efter grästillväxten

TERRÄNGANPASSNING
De roterande bakhjulen gör
att robotgräsklipparen får
extra lätt att röra sig genom
gräsmattans alla vrår

SPIRALKLIPPNING 
Riktad spiralklippning 
av områden med 
högre gräs

STÄLL IN KLIPPTIDER  
MED HJÄLP AV  
INSTALLATIONSGUIDEN
Ange gräsmattans storlek och önskade  
klipptider så beräknas och genereras  
ett schema automatiskt

FROSTSENSOR

Båda apparna  
kan laddas  
ner gratis

TYST  
GRÄSKLIPPARE
Endast 57 db(A)*** 

ENKEL RENGÖRING MED 
TRÄDGÅRDSSLANG

LUTNINGAR
Upp till 35 % 

FLEXIBEL PLACERING  
AV LADDSTATIONEN
Även i trånga sektioner  
och utanför klippområdet

SMALA PASSAGER
Klipper även svåra 
eller smala passager 
och återvändsgränder 
från 60 cm mellan 
begränsningskabeln

**onlineregistrering krävs

Robotgräsklipparen i korthet

   M  För medelstora gräsmattor

  
 S  För små gräsmattor

* ISO 11094

  Styrs med GARDENA Bluetooth® App. Gratis nedladdning, inga avgifter, tillgänglig för smartphone och surfplatta. Systemkrav: Android eller iOS smartphone eller surfplatta med Bluetooth®-funktion.

 Styrs med GARDENA smart App**. Gratis nedladdning, inga avgifter, tillgänglig för smartphone, surfplatta och webb. Systemkrav: Wi-Fi-router och internetaccess, smartphone, surfplatta eller pc.

*** För maxområde – ungefärliga värden, beroende på trädgårdens form, gräsmatta, miljöförhållanden och batteriålder. 

GARDENA smart  
App**-styrning. 
Omedelbar kontroll från  
vart som helst 

För mer information se  
sidan 11.

GARDENA Bluetooth®  
App-styrning. 
Omedelbar kontroll på upp till 
10 m

För mer information se  
sidan 11.

KNAPPSATS & DISPLAY
Programmering kan också göras 
direkt på maskinen

LONATM INTELLIGENCE** 
AI-baserad teknologi som utforskar, 
kartlägger och anpassar sig till 
individuella trädgårdar

Vilken passar dig?

Upptäck produktguiden för robotgräsklippare på 

www.gardena.se/robotgrasklippare

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp.        
  Undantag gäller batterier. Garantivillkor på gardena.com/warranty
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och utanför klippområdet

SMALA PASSAGER
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och återvändsgränder 
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Robotgräsklipparen i korthet

   M  För medelstora gräsmattor

  
 S  För små gräsmattor

* ISO 11094

  Styrs med GARDENA Bluetooth® App. Gratis nedladdning, inga avgifter, tillgänglig för smartphone och surfplatta. Systemkrav: Android eller iOS smartphone eller surfplatta med Bluetooth®-funktion.
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GARDENA smart  
App**-styrning. 
Omedelbar kontroll från  
vart som helst 
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sidan 11.

GARDENA Bluetooth®  
App-styrning. 
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KNAPPSATS & DISPLAY
Programmering kan också göras 
direkt på maskinen
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kartlägger och anpassar sig till 
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Vilken passar dig?

Upptäck produktguiden för robotgräsklippare på 

www.gardena.se/robotgrasklippare

* Registrera din produkt på gardena.com/registration inom 3 månader efter ditt köp.        
  Undantag gäller batterier. Garantivillkor på gardena.com/warranty
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Tillbehör

Hus för robotgräsklippare 
Passar alla robotgräsklippare

Art.nr 15020 

Väggfäste 
Passar alla robotgräsklippare

Art.nr 4045

Vinterskyddslåda för slingkabel
Passar alla robotgräsklippare 

Art.nr 4056

Support och service
Hur får jag en vacker, välmående gräsmatta och frigör mer tid?  
Svaret är enkelt; Med en robotgräsklipare. Men vilken robotgräsklippare ska jag ha och hur ska den 
skötas? Svaren på dina frågor eller möjligheten att fråga en expert hittar du i vårt supportcenter för 
robotgräsklippare, www.gardena.com/se/robotsupport

ZoneProtect 

Batteridriven zonavgränsare som kan placeras överallt i 
trädgården. Den skapar en självständig ö runt ett hinder  
och kräver ingen anslutning till huvudbegränsningskabeln. 

Avgränsningszon 
Smart tillbehör för att skapa en yta som inte ska 
klippas. Installera zonavgränsaren runt ytor som du 
tillfälligt vill skydda, så som lekytor eller nysått gräs.  

Batteridriven
LED-indikatorn visar aktuell batterinivå. 
Zonavgränsaren laddas med en medföljande USB-
kabel och har en körtid på 31 dagar. Gräsklipparen 
stannar automatiskt vid lågt batteri.

Enkel installation 
Skapa en tillfällig yta som inte ska klippas upp till 
15 m i omkrets med kablar, märlor och anslutningar 
som ingår i SILENO installationskit.

ZoneProtect
Passar alla gräsklippare 

Art.nr 15021

Reservblad
Passar alla robotgräsklippare 

Art.nr 4087-20

Underhålls- och rengöringskit
Passar alla robotgräsklippare

Art.nr 4067

Hjulborstar
Passar
SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life

Art.nr 4030

Lämna aldrig trädgården  
i sticket
GARDENA smart system kombinerar bevattning, 
gräsklippning och mycket mer i ett enda intelligent 
system som styrs via GARDENA smart App.

smart Sensor
Smart fuktmätare 
för helautomatisk 
trädgårdsbevattning med 
GARDENA smart App

Art.nr  19040

smart Water Control
Automatisk bevattning 
via smart App, perfekt 
för användning av 
Micro-Drip-System eller 
Sprinklersystem

Art.nr 19031

smart Irrigation Control
Vattna flera områden via 
smart App, styr upp till sex 
24 V bevattningsventiler 
per enhet

Art.nr 19032

Mer tillbehör

 

Vanliga frågor och svar
 

Produktguide  
 

Utökad garanti  
 

   

 

Installationsfilmer
 

Bruksanvisningar  
 

 
 

Mer information och produkter  finns på www.gardena.se/smart

Vår service i korthet

Supportcenter för robotgräsklippare 
www.gardena.com/se/robotsupport

Mer inspiration och information finns på 
www.gardena.com/se/robotgrasklippare

NYHET
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