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Leef en
laat maaien
Robotmaaiers

GARDENA
Robotmaaiers

De baanbrekende robotmaaier die maait en maait en
maait...
Stil. Behendig. Volledig automatisch. Nauwkeurig en betrouwbaar. De robotmaaier maakt van uw tuin
een plaats om te genieten – en hij doet het werk al geruime tijd. Na het ontwikkelen van het product,
een intensief onderzoek en ontwikkeling binnen de groep, werkt de robotmaaier wereldwijd, en dit
al meer dan twee decennia lang. We kijken terug op 20 jaar ervaring in robotmaaiers, met heel veel
gemaaide oppervlakken en perfect onderhouden gazons.
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95% van de klanten zijn tevreden:
De GARDENA robotmaaier is het meest bekende model in onze tuinen.
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Waarom een
robotmaaier kopen?
Beeldt u in: U komt thuis van uw werk en uw gras is gemaaid. Het is zelfs groener en mooier dan
ooit. Dankzij een robotmaaier, is uw gazon mooi en netjes, rondom het huis, terwijl u meer vrije tijd
hebt ’s avonds of in het weekend. U kan uw energie bewaren voor de andere leuke dingen in het
leven – zoals uw creativiteit de vrij loop laten gaan in uw tuin. De robotmaaier is emissievrij en zeer
krachtig. Dus relax en laat de robotmaaier het werk doen.
Dankzij de nieuwe GARDENA smart app kan elke tuinliefhebber zijn robotmaaier van op afstand
besturen en volgen. Zelfs het besproeiingsysteem kan via de smartphone of tablet bestuurd
worden: sproei- en maaitijden, uw tuin zit gewoon in uw binnenzak. Zelfs bij weersveranderingen
kunt u makkelijk en kort op de bal spelen, ook al bent u niet thuis.

Het gazon is meestal de blikvanger
in de tuin. Van zodra een robotmaaier uw gazon onderhoudt, kunt
u genieten van veel meer vrije tijd en
kunt u gaan zitten en ontspannen.
Zo eenvoudig kan het zijn.
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Wilt u blootvoets wandelen over
een mooi groen grastapijt? Dit
is echt ontspannend. Als robot
maaierpioniers hebben we een
jarenlange ervaring in maaien
dankzij robotmaaiers met bekroonde
technische eigenschappen. Dankzij
het SensorCut systeem maait hij
regelmatig, gelijk, zonder sporen en
met “gevoel”.
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De tuin is dé plek waar u kan ont
spannen. Het is een groenparadijs
waar u volop kan genieten. Daar
maken we tijd vrij voor familie,
vrienden en plezier. Beslis zelf hoe
u uw vrije tijd spendeert in de tuin of
ergens anders. Tijd is geen geld,
tijd is om te leven.
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Ga zitten en ontspan
Intelligent grasmaaien terwijl u ontspant.

Eenvoudige menu-navigatie

Extreem stil

Werkt in alle weersomstandigheden

Eenvoudige installatie, programmatie en
gebruik in één handomdraai.

Dankzij de stille motor biedt GARDENA de stilste
robotmaaiers op de markt zodat uw kleine helper de
buren niet stoort.

De GARDENA robotmaaiers zijn uitgerust met tal
van technologische snufjes zodat de maaier in alle
weersomstandigheden kan maaien. Geen paniek als
het regent, de robotmaaier doet gewoon zijn werk.

Laadt automatisch op

Maait moeiteloos smalle d oorgangen U beslist wanneer het gras moet
gemaaid worden

De robotmaaier maait en laadt volledig zelfstandig.
U hoeft zich geen zorgen te maken, u kan gewoon
genieten!

Dankzij de begeleidingskabel, maait de robotmaaier
smalle doorgangen tot 1,5 m breed zonder zorgen.
Geen sporenvorming aangezien de maaier zelf de
afstand regelt. Op weg van en naar hun laadstation,
kunnen de SILENO en de SILENO+ nauwe door
gangen aan op voorwaarde van een minimale afstand
van 60 cm tussen de begeleidingsdraden.

De robotmaaier werkt volledig automatisch – maar
enkel wanneer u het wilt. Gebruik het eenvoudige
menu om de maaitijden van uw robotmaaier te
programmeren.

Nuttige tips
Geef uw robotmaaier een winteronderhoud:

SensorControl
De GARDENA SILENO+ robotmaaiers hebben één
lengte voorsprong – ze passen automatisch de maaifrequentie aan aan de groei intensiteit van het gras –
zo besparen ze energie en uw gras krijgt de zorg die
het verdient. En dit volledig automatisch!

www.gardena.com

• Professionele schoonmaak van
uw robotmaaier
• Nazicht en onderhoud van alle
maaionderdelen
• Nazicht en schoonmaak van het
laadstation en de contactplaten

• Test van alle sensors en 
verbindingen
• Test van de batterij
• Vervanging van de messen
• Test op onze testoppervlakte
• Laden van de batterij voor
de winter

Meer informatie op: www.gardena.com

GARDENA ROBOTMAAIERS
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Meer vrije tijd

Eindelijk meer vrije tijd. Dit betekent meer tijd voor familie, vrienden, creativiteit in de tuin en
andere activiteiten.

Volledig automatisch maaien

Installatie in een handomdraai

Vergeet uw grasresten

De GARDENA robotmaaier werkt volledig zelfstandig
en maait precies waar u het wenst.

1. Kies waar het laadstation moet komen
2. Leg de begrenzingsdraad
Dit bepaalt de maaizone waar de robotmaaier
gaat maaien.
3. Leg de begeleidingskabel
Zodat de maaier snel en makkelijk zijn laadstation
terugvindt. De begrenzings- en begeleidingskabels
kunnen boven- of ondergronds geplaatst worden.
4. Verbind de kabels aan het laadstation
5. Programmeer de robotmaaier
Programmeer maaitijden en alle andere individuele
parameters die u wenst.
6. Start de robotmaaier
Daar gaat hij !
7. Laat de robotmaaier het werk doen
en geniet van uw vrije tijd.

De GARDENA robotmaaier maait enkel kleine stukjes
van het gras aangezien hij dagelijks maait. Regelmatig
maaien en natuurlijke meststof van de grasresten
bevorderen de kwaliteit van uw gazon. Maar het
belangrijkste – u hoeft geen grasresten meer op te
rapen !

Nuttige tips
Slim tuinieren
Het GARDENA smart system biedt u de mogelijkheid om, van op
afstand, uw groen paradijs te verzorgen. Dankzij de smart Sensor
kent u exact de weersomstandigheden in uw tuin en kan u de maaien sproeitijden aanpassen indien nodig.
–
Meer informatie op pagina 18

www.gardena.com

GARDENA ROBOTMAAIERS
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Een prachtig gazon

Uitstekende maairesultaten, zelfs voor grote en complexe oppervlakken.

SensorCut systeem

Precies maaien

Mulch functie –
natuurlijke meststof

Streeploos en gelijkmatig maaien. Dankzij zijn willekeurig patroon maait de robotmaaier in alle richtingen
om zo een prachtig gazon te bekomen. Dagelijks
maaien helpt uw gras groener en gezonder te zijn
zodat u een echt groen grastapijt krijgt.

Dankzij de vlijmscherpe messen, aan beide zijden,
biedt de robotmaaier een gelijke en nette snit van het
gazon in alle richtingen, overal in de maaizone.

De GARDENA robotmaaier maait enkel kleine stukjes
van het gras aangezien hij dagelijks maait. Deze kleine
grasresten vallen in het gras en dienen als natuurlijke
meststof.

Flexibele maaihoogte

Begeleidingskabel

Makkelijk aan te passen dankzij de grote draaiknop.

Dankzij de gepatenteerde begeleidingskabel, maait de
robotmaaier overal in de maaizone en vindt hij zonder
probleem zijn laadstation terug om te gaan laden.
Hij maakt geen sporen aangezien hij steeds van op
een andere afstand terug naar zijn station keert.

Nuttige tips
De robotmaaier is eenvoudig te onderhouden aangezien de motor
onderhoudsvrij is. Echter is het aangeraden om uw robotmaaier één
keer per week te helpen: U zou met een droge doek de chassis moeten
reinigen en met een borstel de grasresten verwijderen onderaan de
maaier. Gelieve geen water te gebruiken bij het reinigen van de robotmaaier.
GARDENA biedt een onderhoud- en reinigingsset, ideaal voor uw robotmaaier en ander gereedschap!

www.gardena.com

GARDENA ROBOTMAAIERS
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GARDENA robotmaaiers SILENO / SILENO+
Voor oppervlakken tot 1600 m².

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
Grote toetsen en display

Zeer stil
60 dB(A), zodat u en uw
buren niet gestoord worden

SensorControl
Maaifrequentie wordt automatisch
aangepast aan de groei intensiteit
van het gras (SILENO+)

Betrouwbaar en duurzaam
Moderne Lithium-Ion batterij

Makkelijk te installeren en te onderhouden
Het laadstation kan overal geïnstalleerd worden,
zelfs op nauwe plaatsen in de tuin
Hellingen
Tot 35 % en op oneven oppervlakken

Maaicapaciteit
1000 m² (SILENO), 1300m² (SILENO+ 1300)
of 1600 m² (SILENO+ 1600)

Nuttige tips

Nauwe doorgangen
Deze worden automatisch gedetecteerd
en gemaaid door de robotmaaier –
zonder extra programmatie

Eveneens beschikbaar in smart versie:
Eenvoudig te besturen via de smart app –
altijd en overal.
Meer informatie op pagina 18.

SensorCut systeem
Streeploos en gelijkmatig
maaien volgens een willekeurig patroon.

Volledig automatisch SensorControl

EasyPassage

Maaihoogte-instelling

Maait terwijl u iets anders doet.

Maait zonder probleem
nauwe doorgangen.

Makkelijk aan te passen van
20 t/m 60 mm.

Maaifrequentie wordt automatisch aangepast aan de groei
intensiteit van het gras
(SILENO+) – zo bespaart u
energie en uw gras krijgt de
zorg die het verdient.

Voor grotere oppervlakken
De robotmaaier is van hoge kwaliteit en ideaal voor grote gazonoppervlakken.
Voor complexe gazons
Voor gazons met complexe vormen of met een kronkelende structuur, biedt de robotmaaier
meer aanpasbare instellingen. Dankzij de variabele startpositie kan de maaier op moeilijk
bereikbare plaatsen gestart worden. De EasyPassage functie loodst de robotmaaier langs
smalle doorgangen dankzij de begeleidingsdraad.
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GARDENA robotmaaier R70Li
Voor oppervlakken tot 700 m².

Makkelijk en intuïtief in gebruik
Grote toetsen en display

Zuinig
Zeer laag energieverbruik

Maaicapaciteit
700 m²

Betrouwbaar en duurzaam
Moderne Lithium-Ion batterij

NT
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Licht
Lichte en goede gewichtsverdeling

ED

Zeer stil
60 dB(A), zodat u en uw buren
niet gestoord worden
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Hellingen
Tot 25 %

*2015 online onderzoek, R40/70Li

SensorCut systeem
Streeploos en gelijkmatig
maaien volgens een willekeurig patroon.

Volledig automatisch Maaihoogteinstelling
Maait terwijl u iets anders doet.

Makkelijk aan te passen van
20 t/m 50 mm.

Voor middelgrote oppervlakken
De robotmaaier is van hoge kwaliteit en ideaal voor middelgrote gazonoppervlakken.
Voor matige complexe gazons
Voor gazons met complexe vormen of met een kronkelende structuur, biedt de robotmaaier
meer aanpasbare instellingen. Dankzij de variabele startpositie kan de maaier op moeilijk
bereikbare plaatsen gestart worden.

www.gardena.com

GARDENA ROBOTMAAIERS
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GARDENA robotmaaier R40Li
Voor oppervlakken tot 400 m².

Maaicapaciteit
400 m²

Zuinig
Zeer laag energieverbruik

Makkelijk en intuïtief in gebruik
Grote toetsen en display

Betrouwbaar en duurzaam
Moderne Lithium-Ion batterij

Hellingen
Tot 25 %

SUME
CON

Licht
Lichte en goede gewichtsverdeling

ENHEID

Zeer stil
58 dB(A), zodat u en uw buren
niet gestoord worden
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Meermaals bekroond

SensorCut systeem

Volledig automatisch Maaihoogteinstelling

Streeploos en gelijkmatig
maaien volgens een willekeurig patroon.

Maait terwijl u iets anders doet. Makkelijk aan te passen van
20 t/m 50 mm.

Voor kleinere oppervlakken
De tuinen in de steden worden steeds kleiner. Dit betekent dat u meer tijd hebt voor moestuinen
en bloemen. Dan is een robotmaaier ideaal voor kleine gazonoppervlakken zodat u meer tijd
hebt voor andere dingen.
Voor eenvoudige gazons
Voor eenvoudige gazonstructuur biedt de GARDENA robotmaaier meer vrije tijd en ontspanning.
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Overzicht van alle GARDENA robotmaaiers

Beschrijving

Robotmaaier
R40Li
Voor kleine gazons
met eenvoudige
vormen.

Robotmaaier
R50Li
Voor kleine gazons
met eenvoudige
vormen.

Robotmaaier
R70Li
Voor middelmatige gazons met
matige complexe
vormen.

Robotmaaier
R80Li
Voor middelmatige
gazons met
matige
complexe vormen.

Robotmaaier
SILENO
Voor grote en complexe gazons.

Robotmaaier
SILENO+
Voor grote en complexe gazons.

Robotmaaier
SILENO+
Voor grote en complexe gazons.

Oppervlakte

tot 400 m2

tot 500 m2

tot 700 m2

tot 800 m2

tot 1000 m2

tot 1300 m2

tot 1600 m2

Laadtijd

50 min.

50 min.

50 min.

50 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Maaitijd per
laadtijd

70 min.

70 min.

65 min.

65 min.

65 min.

65 min.

65 min.

Energie verbruik

ong. 5 kWh / maand

ong. 5 kWh / maand

ong. 6 kWh / maand

ong. 6 kWh / maand

ong. 8 kWh / maand

ong. 9 kWh / maand

ong. 9 kWh / maand

Accessoires

150 m kabel,
200 haken,
4 connectors,
5 verbindingsstukken,
3 reservemessen

150 m kabel,
200 haken,
4 connectors,
5 verbindingsstukken,
3 reservemessen

200 m kabel,
400 haken,
4 connectors,
5 verbindingsstukken,
3 reservemessen

200 m kabel,
400 haken,
4 connectors,
5 verbindingsstukken,
9 reservemessen

200 m kabel,
400 haken,
4 connectors,
5 verbindingsstukken,
9 reservemessen

250 m kabel,
400 haken,
4 connectors,
5 verbindingsstukken,
9 reservemessen

250 m kabel,
400 haken,
4 connectors,
5 verbindingsstukken,
9 reservemessen

Batterij

Lithium-ion batterij
18 V / 2,1 Ah

Lithium-ion batterij
18 V / 2,1 Ah

Lithium-ion batterij
18 V / 2,1 Ah

Lithium-ion batterij
18 V / 2,1 Ah

Lithium-ion batterij
18 V / 2,1 Ah

Lithium-ion batterij
18 V / 2,1 Ah

Lithium-ion batterij
18 V / 2,1 Ah

Laadsysteem

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Hellingen

tot 25 %

tot 25 %

tot 25 %

tot 25 %

tot 35 %

tot 35 %

tot 35 %

Maaihoogte

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

2–6 cm

2–6 cm

Display

LCD met intuïtief
menu

LCD met intuïtief
menu

LCD met intuïtief
menu

LCD met intuïtief
menu

LCD met intuïtief
menu

LCD met intuïtief
menu

LCD met intuïtief
menu

Gewicht

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

9 kg

9 kg

9 kg

Veiligheid

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

Sensoren

Bots-, hef- en kantel
sensoren

Bots-, hef- en kantel
sensoren

Bots-, hef- en kantel
sensoren

Bots-, hef- en kantel
sensoren

Bots-, hef- en kantel
sensoren

Bots-, hef- en
kantelsensoren, SensorControl – past de
maaifrequentie aan
de groeiintensiteit

Bots-, hef- en
kantelsensoren, SensorControl – past de
maaifrequentie aan
de groweiintensiteit

Gegarandeerd
geluidsniveau
(dB)A

58

60

60

60

60

60

60

Art.nr.

4071-66

4077-66

4072-66

4069-66

4052-26

4054-26

4055-26

Afdak voor robotmaaier
Uw robotmaaier komt hier even uitrusten, beschermt
van de regen en de zon. De robotmaaiers en de
afdakjes passen perfect bij mekaar. Dankzij de
opklapbare bovenklep kunt u makkelijk de maaier
bedienen indien nodig
De voordelen
• Beschermt tegen regen en zon
• Opklapbare bovenklep voor eenvoudige
bediening van de maaier
• Compact en licht GARDENA design
• Geschikt voor alle GARDENA robotmaaiers
Art.nr.

4007-20

Geschikt voor GARDENA robotmaaiers
Art.nr. 4071 / 4072 / 4077 / 4069

Art.nr.

4011-20

Geschikt voor GARDENA SILENO robotmaaiers
Art.nr. 4052 / 4054 / 4055 /19060 / 19061 /
19064

GARDENA ROBOTMAAIERS
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Accessoires voor robotmaaiers

Wandbeugel
Geschikt voor GARDENA
robotmaaiers
Art.nr. 4052 / 4054 / 4055 / 19060
/ 19061 / 19064
Art.nr.

4042

Beschermdoos voor kabelconnectoren
Geschikt voor GARDENA
robotmaaiers
Art.nr.

4056

Opbergtas voor robotmaaiers
Geschikt voor GARDENA
robotmaaiers
Art.nr.

4057

Onderhoudskit voor
robotmaaiers
Geschikt voor GARDENA
robotmaaiers
Art.nr.

4067

Veelgestelde vragen
Kan de robotmaaier geïnstalleerd worden
in mijn tuin?

De installatie van een GARDENA robotmaaier is zeer eenvoudig waardoor u
het zelf kan doen. De prijs van de installatie hangt af van de complexiteit
van de tuin.

Hoe werkt een GARDENA robotmaaier?

De GARDENA robotmaaier werkt via het SensorCut systeem. Het maait
volgens een willekeurig patroon en in alle richtingen. Zo wordt uw gras
sterker, mooier en wordt het gelijkmatig gemaaid, zonder strepen.

Kan de GARDENA robotmaaier hellingen aan?

De GARDENA robotmaaier kan hellingen aan in het maaigebied tussen
25 % en 35 %, afhankelijk van het model (dit betekent een hoogteverschil
van 25 of 35 cm per meter).

Kan een GARDENA robotmaaier oneven
oppervlakken aan?

De GARDENA robotmaaier kan oneven oppervlakken aan dankzij zijn grote
wielen. De SILENO en SILENO+ zijn uitgerust met een vierwielaandrijving
ideaal voor oneven en hobbelige oppervlakken.

Wat is het nut van de begrenzingsdraad?

De begrenzingsdraad bepaalt de maaizone van de robotmaaier.
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Wat is het nut van de begeleidingsdraad?

De begeleidingsdraad is een gepatenteerde oplossing en heeft als primaire
functie om de GARDENA robotmaaier terug naar zijn laadstation te loodsen.
De secundaire functie maakt het mogelijk om de maaier elders in de tuin te
laten starten zodat alle delen van de maaizone gelijkmatig worden gemaaid.

Ik heb bloembedden en bomen in mijn tuin.
Kan ik ze beschermen tegen de maaier?

Natuurlijk – leg de begrenzingskabel rond bomen, bloembedden of andere
objecten zodat de GARDENA robotmaaier er mooi omheen maait. Volg de
installatie instructies van de handleiding.

Moet ik de begrenzings- en begeleidingsdraad van
de robotmaaier ingraven?
Nee, dit hoeft niet. Beide mogelijkheden (onder- en bovengronds) zijn
makkelijk te installeren dankzij de haken. Zelfs als u de draad bovengronds
legt, zal u hem na enkele weken niet meer zien. Indien u hem ingraaft, kan
dit tot max. 20 cm diep.

Kan ik de GARDENA robotmaaier gebruiken in
twee verschillende maaizones?

Indien de maaizone in twee delen verdeelt is en de maaier kan er zelf niet
raken, dan is het aangeraden om een lus te maken. Voor deze lus, zal de
robotmaaier handmatig moeten verplaatst worden en op “MAN” modus
gezet worden tot de batterij leeg is. Daarna dient u de maaier handmatig
terug naar zijn laadstation te brengen.

Kan het laadstation in een hoek of doorgang
geplaatst worden?

Heeft de GARDENA robotmaaier een anti-diefstal
bescherming?

Ja, de robotmaaiers beschikken over verschillende mogelijkheden. Belangrijk: de GARDENA robotmaaiers kunnen niet gebruikt worden zonder een
persoonlijke PIN code. Deze code beschermt uw maaier tegen diefstal en
zo kan hij dus ook niet elders gebruikt worden. Indien de maaier opgetild of
manueel gestopt wordt, dan moet u de PIN code intikken. Anders gaat het
alarm af.

Hoe reinig ik het beste de robotmaaier?

Het hangt af van het model. De robotmaaiers SILENO en SILENO+ hebben
een flexibel laadstation dat bijna overal geplaatst kan worden. De andere
robotmaaiers hebben een laadstation dat enkele vaste richtlijnen heeft zoals
bv. links en rechts 1,5 m rechte draad leggen. De maaier zou problemen
kunnen hebben indien u het laadstation in een hoek of doorgang plaatst.
Volg de instructies in de handleiding.

Het is belangrijk dat elke robotmaaier proper en steeds vrij van gemaaid
gras is. We raden aan om de robotmaaier te reinigen met een borstel en
een droge vod. Belangrijk, reinig nooit een robotmaaier met water. GARDENA biedt een assortiment aan special reinigingsproducten voor het reinigen
van de robotmaaiers. Vraag ernaar bij onze dienst na verkoop of bezoek
onze website.

Wat gebeurt er als de maaier een boom raakt of
als hij wordt opgetild?

Waar moet ik op letten voor de winter?

De GARDENA robotmaaiers beschikken over gevoelige bots-, hef- en
kantelsensoren. De maaier zal zachtjes het obstakel raken, draaien en zijn
richting aanpassen. Als de maaier wordt opgetild, wordt het snijsysteem
automatisch stop gezet.

Waarom zijn de messen niet vast?

De robotmaaier moet volledig gereinigd en opgeladen worden voor hij wordt
opgeborgen tijdens de winter. De robotmaaier moet op een droge en vorstvrije plaats bewaard worden. U kan altijd uw robotmaaier sturen naar onze
GARDENA after sales service, zij kunnen uw robotmaaier een winteronderhoud aanbieden. Prijzen hangen af van de updates.
U kan eveneens ook zelf informatie terugvinden op de website.
www.gardena.com

Een veiligheidsaspect bij de robotmaaiers is dat de messen los hangen: als
de maaier in aanraking komt met een obstakel (bv. fruit of takken), draaien
de messen weg. Bij het maaien draaien ze sneller en bieden ze betere
resultaten.

Voor meer informatie:
www.gardena.com
E-mail: service@gardena.be
Tel.: +32 (0) 2 720 92 12
Fax: +32 (0) 2 720 57 19

GARDENA ROBOTMAAIERS
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Dit systeem is meer dan producten
die verbonden zijn met een telefoon –
innovatie om te ervaren en te genieten
Voor meer
Vrijheid – altijd en overal
Gemak – met de nadruk op ontspanning en genieten van uw tuin
Inspiratie – ontvang handige tuintips
Overal verbonden

Dankzij de gratis GARDENA smart App voor iOS, Android en Internet weet u altijd hoe het gesteld is met de
planten in uw tuin. Waar u ook bent, via de App kunt
u op een comfortabele manier uw tuin in de gaten
houden, uw smart system apparaten bedienen en
instellingen aanpassen zoals besproeiings- en maaitijden. Altijd en overal geheel volgens uw wensen.

De smart Gateway kan op een onopvallende locatie in huis geplaatst worden
en maakt gebruik van de router van de gebruiker om verbinding met internet
te maken. Dit apparaat vormt het hart van het smart system en zorgt voor de
draadloze communicatie tussen een smartphone van de gebruiker en alle
GARDENA smart system apparaten die in gebruik zijn.

40 V systeem

De gloednieuwe GARDENA 40 V* batterij is bij de introductie meteen ook in een smart variant beschikbaar.
De GARDENA smart Battery past naadloos in het
GARDENA smart system. De GARDENA smart App houdt
de gebruikers op de hoogte van alle belangrijke informatie, zoals operationele status of resterende oplaadtijd.
De smart App informeert de gebruiker ook via proactieve
berichten over interessante activiteiten, zoals “opladen
gereed”, of kritische operationele omstandigheden.

Flexibel inzetbaar
De nieuwe smart Pressure Pump is
door zijn krachtige pompcapaciteit
zowel geschikt voor de automatische
huiswatervoorziening als de mobiele
tuinbesproeiing. Alle functies zijn eenvoudig te bedienen via de smart App.
Voor de automatische tuinbesproeiing
kunt u zelfs de gewenste besproeiingstijden programmeren.
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Communicatie is het
belangrijkst

Door gebruik te maken van de smart
Water Control kunnen gebruikers
eenvoudig de besproeiing in combinatie
met de maaitijden van de smart Sileno
via hun telefoon instellen. Het systeem
is ook perfect geschikt voor automatische irrigatie van uw balkon, terrassen,
bloembedden in combinatie met het
Micro-Drip system of Sprinklersysteem.

Totale controle

Maximaal gemak

De smart Sensor zorgt ervoor dat er
belangrijke informatie met betrekking
tot bodemvochtigheid, lichtsterkte en
temperatuur direct naar de app wordt
verzonden. Deze waardes vormen de
basis voor een gerichte en waterbesparende besproeiing.

De smart Sileno levert eersteklas maairesultaten en kan geheel zelfstandig
gazons tot 1600 m² met hellingen tot
35% met gemak onderhouden. Maaitijden kunnen worden geprogrammeerd
met behulp van de app en gecoördineerd met de sproeitijden van de smart
Water Control.

* De maximale eerste spanning bedraagt 40 V, de nominale spanning is 36 V.

De toekomst van tuinieren
begint vandaag

GARDENA smart SILENO. Laat hem maaien en geniet van uw vrije tijd.
U hebt er altijd van gedroomd: een robotmaaier die uw gras maait. Tuineigenaars hoeven voortaan niet meer thuis te zijn. Check wat er in uw tuin gebeurt via de app terwijl
u niet thuis bent. U kunt alles controleren in uw tuin: u kunt uw programmatie vingersvlug bekijken. U bepaalt bv. nieuwe maaitijden of schakel de maaier aan wanneer u het
wenst. De robotmaaier geeft uw gazon de perfecte look. De maai expert is steeds betrouwbaar en garandeert een prachtig gazon, terwijl u geniet van meer vrije tijd.

Het GARDENA smart system:
• Modern design
• Robuust, draadloos netwerk met Lemonbeat technologie
• Volledig controle via de app, altijd en overal
• Makkelijk te installeren en te onderhouden
Bestuur de robotmaaier via de app
Dankzij de GARDENA smart app, krijgt de tuineigenaar informatie over zijn robotmaaier, altijd en overal. Wenst u de programmatie aan te passen? Wenst u het
maaien aan te passen aan het weer? Wenst u de maaitijden vroeger of later op
de dag te programmeren of de maaier manueel laten vertrekken? Geen probleem!
De app houdt u op de hoogte van de condities van uw tuin en u bent rechtstreeks
in contact met uw robotmaaier.

smart SILENO / SILENO+

Voor optimaal gemak en uitstekende maairesultaten.
• Tot 1000 m² (SILENO)
• Tot 1300 m² (SILENO+ 1300)
• Tot 1600 m² (SILENO+ 1600)

Nuttige tips
Zijn er plots weersveranderingen bij u thuis? In één oogopslag checkt u via de app de bodemvochtigheid, temperatuur en lichtintensiteit zodat u eventueel de maai- en sproeitijden kan aanpassen. Dit
zorgt voor een steeds perfecte en verzorgde tuin.
Ontdek meer producten die compatibel zijn met uw smart system.
Surf snel naar www.gardena.com.

Set

Set

Set

Set

smart systeem set
Maai of sproei nooit meer zelf!
Volledig automatisch – steeds
een perfect onderhouden tuin.

smart SILENO
Maai nooit meer zelf!
Voor oppervlakken tot 1000 m².
Volledig automatisch – steeds een
perfect onderhouden gazon.

smart SILENO+
Maai nooit meer zelf!
Voor oppervlakken tot 1300 m².
Volledig automatisch – steeds een
perfect onderhouden gazon.

smart SILENO+
Maai nooit meer zelf!
Voor oppervlakken tot 1600 m².
Volledig automatisch – steeds een
perfect onderhouden gazon.

Inhoud

smart Gateway, smart SILENO, smart
Sensor,
smart Water Control

smart Gateway, smart SILENO

smart Gateway, smart SILENO+

smart Gateway, smart SILENO+

Art.nr.

19100-26

19060-26

19061-26

19064-26

www.gardena.com
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Advies over robotmaaiers:
Tel.: +32 (0)2 720 92 12
Fax: +32 (0)2 720 57 19
E-mail: service@gardena.be

Advies over het GARDENA smart system
Tel. : +32 (0)2 720 92 12
Fax: +32 (0)2 720 57 19
E-mail: smart@gardena.be

GARDENA Service
Indien u vragen hebt over de installatie van de robotmaaier of hebt u andere informatie
nodig, contacteer ons gerust. U vindt eveneens op onze website installatievideo’s,
antwoorden op vragen en veel meer informatie en nuttige tips.
We behouden het recht om eventuele veranderingen te brengen, ook op productbasis.
Meer informatie en producten op onze website:

www.gardena.com

