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Робіть те, що любите!  
Роботизовані газонокосарки 
GARDENA





Відпочиньте
Навіщо поспішати? Розслабтеся нарешті! Робіть те, що 
приносить вам задоволення, чи то йога, читання, пла-
вання; влаштуйте барбекю або пограйтеся з дітьми. 
Тепер ви можете собі це дозволити, поки роботизована 
газонокосарка косить ваш газон.

Роботизована газонокосарка GARDENA  
потурбується про ваш газон. 
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• Миється із садового шланга
• Вбудований помічник допоможе налаштувати 

газонокосарку

Наступне покоління роботизованих газонокосарок 
для невеликих садів.

Відтепер у прекрасних газонів з’явився свій герой — 
газонокосарка SILENO city. Вона належить до нового 
покоління роботизованих газонокосарок для невели-
ких садів. Чому? Будемо відвертими: догляд навіть за 
маленькими газонами може бути дуже клопітним.

Нова 
SILENO city.
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інтУЇтиВні
В одну мить налаштуйте, за-
програмуйте та керуйте га-
зонокосаркою за допомогою 
простого навігаційного меню.

пРАЦЮЮть ЗА БУдь-
ЯКоЇ поГоди
Косять траву за будь-якої по-
годи.

тиХі
Тихіші, ніж майже всі інші га-
зонокосарки — рівень звуку 

менший за 60 дБ(А). Тому ваші 
сусіди теж будуть задоволені. 

Косіть газони разом  
із майстрами  
своєї справи
Найважливіші переваги наших роботизованих газонокосарок.



ЛеГКо чистити
Просто помийте свою газонокосарку 
SILENO city із садового шланга —  
і вона готова до роботи!
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КОМПАКТНІ
Вузькі ділянки? Не проблема.  
Роботизовані газонокосарки 
можуть проходити крізь вузькі 
коридори: від 60 см між обме-
жувальними дротами.

неЗАЛеЖні
Повністю автономне 
косіння й зарядка оз-
начають, що ви може-
те розслабитись.

БеЗпечні
З перевіреними тех-
нологіями ви можете 
бути спокійні. Завдяки 
обмежувальному дроту 
GARDENA роботизова-
на газонокосарка знає, 
де косити — з точністю 
до міліметра.
• Точна
• Надійна
• Універсальна

Найважливіші переваги наших роботизованих газоно-
косарок.
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пеРсонАЛіЗоВАні
У моделях SILENO+ також є функція керу-
вання за допомогою датчика SensorControl: 
вона визначає, наскільки виросла трава, і 
регулює косіння.

ЛеГКо  
нАЛАШтоВУЮтьсЯ

Газонокосарки налаштовуються елемен-
тарно й дуже швидко, але що робити, 

якщо на це немає часу? Усю інформацію 
про нашу службу налаштування можна 

знайти онлайн:

БеЗдоГАнниЙ ГАЗон ЗАВдЯКи 
систеМі ДАТЧИКІВ SENSORCUT
Ідеально підстрижений газон без смуг завдяки 
ідеально заточеним лезам з обох боків, які зріза-
ють траву рівно та чисто в усіх напрямках.

Відеоінструкції  
з налаштування
https://www.gardena.com/ua/pidtrymka/ 
tcentr-pidtrymky-gazonocosaroc-robotiv
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еКоЛоГічні
З функцією мульчування. Наші 

газонокосарки практичні: тонко 
нарізані верхівки трави — це при-

родне добриво, яке живить газон 
до самого коріння.

КеРУВАннЯ РУХоМ
Завдяки напрямним кабе-
лям газонокосарка впев-

нено рухається через весь 
газон, проходить крізь вузь-
кі ділянки і повертається на 

зарядну станцію.

УніВеРсАЛьні
Скільки трави потрібно зрізати? 
Висоту різання можна гнучко від-
регулювати.

Найважливіші переваги наших роботизованих газоно-
косарок.



Наші роботизова-
ні газонокосарки

Для невеликих газонів
і складних садів.

Для газонів середньо-
го розміру та помірно  
складних садів.

Для великих газонів 
і складних садів.

SILENO city SILENO city R50Li SILENO+

250 м2 500 м2 500 м2 1300 м2

S M L

s.palanska
Записка
роботизовані без переносу - так негарно
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SILENO city
Насолоджуйтеся косінням 
невеликих ділянок. Приго-
ломшлива зелень і безмежні 
можливості для відпочинку.

Новинка!

пЛоЩА сКоШУ-
ВАннЯ
до 500 м²

ГнУчКе РоЗтА-
ШУВАннЯ 
ЗАРЯдноЇ  
стАнЦіЇ
Навіть на тісних ділянках та 
поза межами зони скошу-
вання.

АдАптАЦіЯ  
до РеЛьЄФУ
Роботизована газонокосарка 
надзвичайно маневрена завдяки 
вбудованому задньому колесу, яке 
коливається.

ЛеГКо МиЄтьсЯ 
ЗА допоМоГоЮ 
сАдоВоГо  
ШЛАнГА

нАЛАШтоВУЙте чАс Косін-
нЯ ЗА допоМоГоЮ поМіч-
ниКА З нАЛАШтУВАннЯ
Введіть розмір свого газону і періоди 
часу, коли його краще косити, — система 
автоматично розрахує та створить графік 
косіння.

ЛеГКе пРоХодЖеннЯ
Автоматична обробка вузьких коридо-
рів.

тиХо Косить
Гарантується рівень шуму 
не вище 58 дБ(А).
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R50Li

ЛітіЙ-іонниЙ  
АКУМУЛЯтоР
18 В 
Надійний і довговічний. КУТ НАХИЛУ

До 25% включно 

пЛоЩА сКоШУВАннЯ 
500 м²

Косячи траву самостійно, ви витрачаєте час:

ЗАХист Від КРА-
діЖКи 
PIN-код та сигналізація.

Базовий графік: Скошування кожні 7–10 днів
Середній час скошування: 1 година
Збір та утилізація обрізків трави: 15 хвилин  
Сезон скошування:  
З березня до жовтня включно
Доручивши скошування газонокосарці,  
ви заощадите свій час:
Більше часу для родини, дітей, для своєї поло-
винки або просто для себе.

Одне 
скошування

1 місяць Сезон скошу-
вання
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s.palanska
Записка
поменять фото
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SILENO+
Найкраща модель для великих газонів і складних садів.

пЛоЩА  
сКоШУВАннЯ
1300 м2 SILENO+

ТЕХНОЛОГІЯ  
SENSOR CONTROL
Регулює частоту скошування 
залежно від росту трави (лише 
для моделі SILENO+).

ГнУчКе  
РоЗтАШУВАннЯ 
ЗАРЯдноЇ стАнЦіЇ
Навіть на тісних ділянках та поза 
межами зони скошування.

ЗАХист  
Від КРАдіЖКи 
PIN-код та сигналізація.

КУТ НАХИЛУ
До 35% включно 

ЛеГКе пРоХодЖеннЯ
Автоматична обробка вузьких коридо-
рів.



Яка з них найкраще підходить вам?

Відпочиньте

Опис параметра
SILENO city
Для невеликих газонів і 
складних садів.

SILENO city
Для невеликих газонів і 
складних садів.

R50Li
Для газонів середнього 
розміру та помірно складної 
структури.

SILENO+
Для великих газонів і склад-
них садів.

Площа газону До 250 м2 До 500 м2 До 500 м2 До 1300 м²
Споживання електрое-
нергії за роботи на мак-
симальній потужності

Приблизно 4 кВт⋅год./місяць Приблизно 7 кВт⋅год./місяць Приблизно 6 кВт⋅год./місяць Приблизно 9 кВт⋅год./місяць

Аксесуари Обмежувальний дріт завдовжки 
150 м, 200 кілочків, 4 з’єдну-
вальні муфти, 5 з’єднувальних 
клем

Обмежувальний дріт завдовжки 
150 м, 200 кілочків, 4 з’єдну-
вальні муфти, 5 з’єднувальних 
клем

Обмежувальний дріт завдовжки 
200 м, 400 кілочків, 4 з’єдну-
вальні муфти, 5 з’єднувальних 
клем, 3 запасних леза

Обмежувальний дріт завдовжки 
250 м, 400 кілочків, 4 з’єдну-
вальні муфти, 5 з’єднувальних 
клем, 9 запасних лез

Живлення Літій-іонний акумулятор 18 В / 
2,1 А⋅год.

Літій-іонний акумулятор 18 В / 
2,1 А⋅год.

Літій-іонний акумулятор 18 В / 
2,1 А⋅год.

Літій-іонний акумулятор 18 В / 
2,1 А⋅год.

Макс. нахил газону До 25% включно До 25% включно До 25% включно До 35% включно

Висота різання, регу-
льована 2–5 см 2–5 см 2–5 см 2–6 см

Маса 7,0 кг 7,0 кг 7,0 кг 9,6 кг

Налаштування безпеки PIN-код PIN-код PIN-код, сигналізація PIN-код, сигналізація

Миється із садового 
шланга Так Так – –

Гарантований рівень 
звукової потужності, 
дБ(A)

58 58 60 60

Арт. № 15001 15002 4072 4054
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Знайомство з роботизованими  
газонокосарками.

Настінний  
кронштейн 
Для моделі  
SILENO+
Арт. № 4042

Чохол для зберігання 
газонокосарки
Для всіх роботизова-
них газонокосарок
Арт. № 4057

Набір для догляду за газоно-
косаркою
Для всіх роботизованих газо-
нокосарок
Арт. № 4067

Гараж для роботизованих газо-
нокосарок 
Для моделі  
SILENO city
Арт. № 4007 

Гараж для роботизованих  
газонокосарок 
Для моделі  
SILENO+
Арт. № 4011

Настінний  
кронштейн 
Для моделі 
SILENO city
Арт. № 4045

Захисний ящик  
зберігання для дроту
Для всіх роботизованих 
газонокосарок
Арт. № 4056

Щітки для коліс
Для моделі SILENO city  
 
 
Арт. № 4030

Но-
винка!

Но-
винка!

Новин-
ка!

Новин-
ка!

Аксесуари



0271200785004

Центр обслуговування GARDENA 

Якщо у вас виникли питання про налаштування роботизованої газонокосарки 
або вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться з нами через наш сайт  
www.gardena.com/ua у будь-який час.  
На сайті ви знайдете докладні відеоінструкції з налаштування, відповіді на 
часті запитання та багато іншої інформації, фактів та пропозицій.

Ми зберігаємо за собою право вносити зміни, зокрема у вироби.

© GARDENA, 2018

www.gardena.com/ua
Інформаційна лінія:
0 800 504 804
        www.facebook.com/Gardena.Ukraine/




