Dělejte, co vás baví
robotické sekačky
smart system
2018

Sekání
se šampióny

NEKOMPLIKOVANÁ
SILENO city snadno očistíte pomocí
zahradní hadice. A je hotovo!

Nejdůležitější vlastnosti našich robotických sekaček

INTUITIVNÍ
Instalaci, programování,
obsluhu zvládnete obratem ruky.
S jednoduchým ovládáním.

TICHÁ
Tichá jako žádná jiná – méně
než 60 db(A). To potěší i vaše
sousedy!

NEZÁVISLÁ NA POČASÍ
Seká za jakýchkoliv povětrnostních
podmínek.
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Nejdůležitější vlastnosti našich robotických sekaček.

PLNĚ AUTOMATICKÁ
Modely SILENO+ jsou doplněny o funkci
SensorControl: prověří růst trávy a tomu
přizpůsobí sekání.

OBRATNÁ
Úzká místa? Žádný problém. Robotická sekačka přejede úzkým koridorem
od 60 cm mezi ohraničujícími kabely.

SNADNÁ INSTALACE
Instalace je hračka a je velmi rychle
hotová, ale možná ani na to nemáte
čas? V tom případě doporučujeme
odbornou instalaci proškolenou
certiﬁkovanou ﬁrmou. Navštivte naše
stránky www.gardena.com, kde
získáte další informace a odpovědi
na často kladené otázky.

SAMOSTATNÁ
Seká a nabíjí se úplně
sama. Tomu se říká čistá
práce.
BEZPEČNÁ
Vyzkoušená technika je zárukou spolehlivé bezpečnosti:
díky GARDENA ohraničujícímu kabelu robotická sekačka
přesně ví, kam až má sekat –
na milimetr přesně.
• Přesná
• Spolehlivá
• Flexibilní
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KRÁSNÝ TRÁVNÍK DÍKY
SYSTÉMU SENSORCUT
Perfektní, hustý trávník bez pruhů. Díky oboustranně broušeným přesným nožům jsou stébla trávy
sekána rovnoměrně a čistě.
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Nejdůležitější vlastnosti našich robotických sekaček.

Naše robotické
sekačky

PŘÍRODNÍ TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO
S mulčovací funkcí. Praktické: jemné
odstřižky trávy zůstávají ležet na trávníku, kde působí jako přírodní hnojivo
a vyživují kořeny trávníku.

VARIABILNÍ VÝŠKA SEKÁNÍ
Kolik se má useknout?
Výšku sekání lze nastavit ﬂexibilně
podle potřeby.

SILENO city

SILENO city

R70Li

SILENO+

250 m2

500 m2

700 m2

1300 m2

M

L

Pro středně velké travnaté
plochy a průměrně složité
zahrady.

Pro velké zahradní
plochy a složité
zahrady.

S
Pro malé travnaté
plochy a jednoduché
zahrady.

NAVÁDĚCÍ KABEL
Díky vodicímu kabelu je spolehlivě
navigována na všech travnatých
plochách, v úzkých místech
a na zpáteční cestě k nabíjecí
stanici.
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Velké potěšení pro malé plochy.
Perfektní zeleň a spousta odpočinku.

KO
SP O J E

R70Li
Výkonný silák.
Náš bestseller s 95% spokojeností zákazníků.

ZNÍKŮ

Novinka

KA

SILENO city

T
NO S Z Á

*2015 online survey, R40/70Li

ČASY SEKÁNÍ STANOVÍ
INSTALAČNÍ ASISTENT
Otestuje travnatou plochu a navrhne časy
sekání. Automaticky spočítá a sestaví
časový plán.

PLOŠNÁ KAPACITA
do 500 m²

PLOŠNÁ KAPACITA
700 m²

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI
PIN-kód a alarm.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
POMOCÍ ZAHRADNÍ
HADICE

TICHÁ

LITHIUM-IONTOVÝ
AKUMULÁTOR

Zaručená hladina hluku pouze
58 db(A).

18 V
Spolehlivý s dlouhou životností.

STOUPÁNÍ
až 25 %.

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ
NABÍJECÍ STANICE
Také v úzkých místech a mimo
oblast sekání.

PŘIZPŮSOBÍ SE PLOŠE

ÚZKÉ PASÁŽE

Integrované otočné kolečko činí robotickou
sekačku obzvláště obratnou.

Automatické řízení v úzkých koridorech.

Každý, kdo seká sám, potřebuje čas:

Aplikace

(1 – odpídá 30 minutám)

Předpoklad: sekání každých 7–10 dní
Průměrná délka sekání: 1 hodina
Sběr a likvidace travních odstřižků: 15 minut
Doba sekání: březen až říjen
Každý, kdo si nechá trávník sekat, získává jako
dárek čas: více času pro rodinu, pro děti, pro
partnerku / partnera nebo čistě pro sebe.
1× sekání

1 měsíc

Sezóna sekání

K dispozici také ve verzi smart: pohodlné řízení pomocí aplikace – odkudkoliv
a kdykoliv. Více informací na straně 13.
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Robotické sekačky přehledně

.c
www.gardena

Špičkový model.
Pro velké zahradní plochy a složité zahrady.
Novinka

Novinka

PLOŠNÁ KAPACITA
1300 m2 SILENO+
Popis výrobku

SILENO city
Pro malé travnaté plochy
a složité zahrady.

SILENO city
Pro malé travnaté plochy
a složité zahrady.

R70Li
Pro středně velké travnaté
plochy s průměrně složitou
strukturou.

SILENO+
Pro velké travnaté plochy
a složité zahrady.

Travnatá plocha

Do 250 m2

Do 500 m2

Do 700 m2

Do 1300 m²

Spotřeba energie při maximálním
využití

Cca 4 kWh/měsíc

Cca 7 kWh/měsíc

Cca 6 kWh/měsíc

Cca 9 kWh/měsíc

150 m vodícího kabelu, 200 skob,
1 spojka, 3 konektory

150 m vodícího kabelu, 200 skob,
1 spojka, 3 konektory

200 m vodícího kabelu, 400 skob,
4 spojky, 5 konektorů, 3 náhradní
nože

250 m vodícího kabelu, 400
skob, 4 spojky, 5 konektorů, 9
náhradních nožů

Napájení

Lithium-iontový akumulátor
18 V/2.1 Ah

Lithium-iontový akumulátor
18 V/2.1 Ah

Lithium-iontový akumulátor
18 V/2.1 Ah

Lithium-iontový akumulátor
18 V/2.1 Ah

Max. stoupání

Do 25 %

Do 25 %

Do 25 %

Do 35 %

Výška sekání, nastavitelná

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

Hmotnost

7.0 kg

7.0 kg

7.0 kg

9.6 kg

Zabezpečení

PIN-kód

PIN-kód

PIN-kód, alarm

PIN-kód, alarm

Čištění pomocí zahradní hadice

Ano

Ano

–

–

K dispozici také jako model smart

–

Ano

–

Ano

ÚZKÉ PASÁŽE

Zaručená hladina hluku (dB)A

58

58

60

60

Automatické řízení v úzkých koridorech.

Č.v.

15001

15002

4072

4054

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI
PIN-kód a alarm.

Příslušenství

SENSOR CONTROL
Frekvenci sečení přizpůsobí růstu
trávy.

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ
NABÍJECÍ STANICE

Příslušenství

Také v úzkých místech a mimo
oblast sekání.

STOUPÁNÍ
do 35 %
Domeček pro robotickou sekačku
Vhodný pro R70Li, SILENO city
a smart SILENO city

Aplikace

Č.v.

4007

Domeček pro robotickou sekačku
Vhodný pro SILENO+, smart SILENO
a smart SILENO+
Č.v.

4011

Sada pro údržbu a čištění
Vhodná pro všechny robotické
sekačky
Č.v.

4067

Nástěnný držák SILENO
Vhodný pro SILENO+, smart
SILENO a smart SILENO+
Č.v.

4042

Ochranný kryt konektoru
Vhodný pro všechny robotické
sekačky
K dispozici také ve verzi smart: pohodlné řízení pomocí aplikace – odkudkoliv
a kdykoliv. Více informací na straně 13.
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Č.v.

DĚLEJTE, CO VÁS BAVÍ

4056
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Chytré
zahradničení

smart system inteligence

Aplikace

Kompletní informace
Veškeré časové plány lze u každého smart
přístroje stanovit individuálně. Pomůže vám
při tom buď GARDENA smart asistent nebo
se přepnete do režimu Expert pro manuální
programování. Aplikace samozřejmě poskytuje kompletní přehled o všech naplánovaných časech – díky tomu vždy víte, co se
ve vaší zahradě děje.

Neustálé spojení se zahradou. Srdcem i smartphonem.
GARDENA smart system – profesionální péče o zahradu srdcem, hlavou a skvělou technikou. Pro ještě větší
pohodlí a svobodu, ale taktéž pro úplnou kontrolu nad vaší perfektně opečovávanou zahradou.
2

1

1

2

6

4

GARDENA smart aplikace

S bezplatnou smart aplikací GARDENA pro iOS, Android a web
zůstanete s vaší zahradou v kontaktu na dotyk prstu. Sekání
trávníku a zavlažování ještě nikdy nebyly tak pohodlné. Snadno
lze ovládat také osvětlení nebo jiné elektrické přístroje v zahradě.
Aplikace má intuitivní ovládací plochu. Díky tomu se trávník poseká
úplně jednoduše a rostliny se zavlaží podle potřeby automaticky
a koordinovaně nebo ovládáním na dálku, vždy když to budete chtít.
Aplikace je díky tomu optimálním asistentem pro vaši zahradu.

8

Moje zahrada přehledně
Robotická sekačka, řízení zavlažování nebo
půdní senzor – se smart aplikací GARDENA
máte o všem přehled a taky je odborně
podporována optimální péče o zahradu.
V případě potřeby můžete samozřejmě kdykoliv převzít řízení sami. Například když si
na trávníku hrají děti a je nutné zavlažování
vypnout.

5
3
7

smart inteligence
1 GARDENA smart aplikace

Pro iOS, Android a web. Řízení,
informace a knowhow pro zahrady.
2 smart gateway

Centrum propojené zahrady.
Je spojená s domácím routerem
buď pomocí Wi-Fi nebo kabelem
LAN.

smart sekání
3 smart SILENO
Robotické sekačky pro péči o trávník v malých, středních a velkých
zahradách.

smart zdroj energie
4 smart el. zásuvka
Zásuvka pro integraci dalších
elektrických přístrojů do GARDENA
smart systému.

smart zavlažování
5 smart zavlažovací počítač
Zavlažovací počítač pro jednu zavlažovanou oblast zahrady.

Snadné uvedení do provozu
Při přidání nového přístroje ke smart
systému vás bude aplikace krok po kroku
navádět. Když pak přidáte pár informací
o zahradě, jako je velikost travnaté plochy,
typ zeminy nebo třeba stáří rostlin, aplikace
sama vytvoří optimální plány zavlažování
a sečení.

6 smart řízení zavlažování
Vícekanálové řízení zavlažování pro až
6 různých zavlažovaných oblastí.
7 smart senzor

Senzor poskytuje aktuální data o vlhkosti půdy, teplotě a intenzitě světla.
8 smart domácí vodní automat
Domácí vodní automat pro zásobování domácnosti vodou a pro mobilní
použití při zavlažování zahrady.
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smart gateway

Centrální prvek smart systému
pro bezdrátovou komunikaci
všech zařízení.

• Vytváří spojení mezi internetem a GARDENA smart systémem
• Snadné propojení s vašim internetovým routerem pomocí
kabelu LAN nebo Wi-Fi
• Stabilní a bezpečné připojení všech výrobků smart systém
• Velký dosah obzvláště ve velkých zahradách díky výkonné
rádiové technologii
Pro případ rozšíření jsou téměř všechny výrobky k dispozici také
bez smart gateway.

smart sekání
3

smart SILENO city

Prostřednictvím smart aplikace GARDENA
seká travnaté plochy až do velikosti 500 m2
plně automaticky, spolehlivě, bez pruhů
a rovnoměrně. Úzké koridory nebo průjezdy
přitom nejsou problém.
• Záruka snadného čištění – jednoduše pomocí zahradní hadice
• Velmi tichá – hlučnost pouze 58 dB(A)
• EasyPassage – rozpozná úzké koridory a sama řídí robotickou
sekačku – bez extra programování
• Flexibilní umístění nabíjecí stanice – také na úzkých místech
nebo mimo oblasti sekání
• Spolehlivá a s dlouhou životností – moderní lithium-iontová
akumulátorová technologie
• Agilní a obratná – s otočným zadním kolečkem pro malé, úzké
zahrady

smart sekání

smart zavlažování

Přehled výrobků – smart sekání
Sada

3

smart SILENO+

Prostřednictvím smart aplikace GARDENA
seká plně automaticky, spolehlivě, bez
pruhů a rovnoměrně velké a složité travnaté
plochy až do 1300 m².

• Stoupání – až do 35 % s konstantním výsledkem sekání
• Pracuje tiše – s hladinou hluku 60 dB(A) neruší vás, ani vaše sousedy
• Spolehlivá a s dlouhou životností – moderní lithium-iontová
akumulátorová technologie
• EasyPassage – rozpozná úzké koridory a sama řídí robotickou
sekačku – bez extra programování
• SensorControl – automatické přizpůsobení frekvence sekání růstu
trávy – bez extra programování
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smart el. zásuvka

• Snadné a ﬂexibilní používání – jednoduše zastrčit do stávající
zásuvky, k okamžitému používání
• Univerzální použití – například pro zahradní osvětlení, vodní prvky
nebo sezónní dekoraci jako jsou například světelné řetězy
• S ochranou proti stříkající vodě – optimální pro používání venku

Sada

Sada

smart řízení zavlažování

• Kompatibilní – řídí zavlažovací zařízení s téměř všemi běžně
dostupnými 24V zavlažovacími ventily
• Flexibilní – každá oblast zahrady je individuálně zásobována vodou
podle zavlažovacího plánu v aplikaci
• Perfektní duo – v kombinaci se smart senzorem v každé oblasti
zavlažování lze přesně stanovit potřebu vody
• Stávající systémy lze řídít pomocí smart – jednoduše nahradíte
stávající řídící jednotku za smart řízení zavlažování. Smart aplikace může
řídit nejen GARDENA Micro-Drip systém nebo Sprinklersystem, ale také
zavlažovací systémy jiných výrobců.

smart SILENO city – sada
smart gateway,
smart SILENO city
robotická sekačka

smart SILENO+ – sada
smart gateway, smart SILENO+
robotická sekačka

smart senzor, řízení
zavlažování – sada
smart gateway,
smart zavlažovací počítač,
smart senzor

smart řízení zavlažování – sada
smart gateway,
smart zavlažovací počítač

Husqvarna obj. č.

Husqvarna obj. č.

Husqvarna obj. č.

Husqvarna obj. č.

967647307

Obj. č.

19066

967264506

Obj. č.

smart senzor

Husqvarna obj. č.

Poskytuje důležité informace přímo ze
zahrady; pro optimální zavlažování pomocí
smart aplikace GARDENA.

19061

967046701

Obj. č.

19102

Obj. č.

967796001
19095

smart zavlažovací počítač

smart senzor

Husqvarna obj. č.

Husqvarna obj. č.

967045101

Obj. č.

19031

• Spolehlivý – funguje na půdách s různými vlastnostmi
• Lokální povětrnostní stanice pro rostliny – měří okolní teplotu
a intenzitu světla
• Digitální kořeny – měří vlhkost půdy tam, kde je to relevantní –
u kořenů rostlin
• Šetří vodu – komunikuje přímo se smart zavlažovacím počítačem
nebo řízením zavlažování a umožní zavlažování pouze tehdy, když je to
opravdu potřebné

Obj. č.

967044801
19030

Vstup s malou smart sadou včetně gateway je velmi snadný.
A v případě potřeby lze systém rozšířit nebo upravit podle
individuálních požadavků.

smart řízení zavlažování,
senzor – sada
smart gateway,
smart řízení zavlažování,
smart senzor

smart řízení zavlažování

Husqvarna obj. č.

Husqvarna obj. č.

967670101
19109

Obj. č.

967669901
19032

smart domácí vodní
automat
8

Sada

smart zavlažovací počítač

Plně automatické zavlažování jedné oblasti
zahrady se stejnou potřebou vody.

• Zavlažování podle potřeby – podle časového plánu v aplikaci
se automaticky postará o zavlažování z vodovodního kohoutku
• Spolehlivý – díky osvědčené GARDENA ventilové technice
• Přímá kontrola – když je okamžitě potřebná voda, stačí
stisknout tlačítko
• FrostAlarm – upozorní, když je na provoz zavlažovacího
počítače příliš chladno
14

19103

Tip

Pro plně automatické zásobování
domácnosti a zahrady vodou.
5

967048901

Sada

Obj. č.

smart zavlažování

Obj. č.

Přehled výrobků – smart zdroj energie
smart el. zásuvka

7

Do GARDENA smart systému lze integrovat
zcela snadno osvětlení a další elektrické
přístroje.

Sada

Chytré řízení zavlažování pro až šest oblastí
zavlažování s různými požadavky.

smart zdroj energie
4

Přehled výrobků – smart zavlažování

• Individuální programování – pro cílené, automatické zavlažování
zahrady
• Program pro malé objemy – bezproblémové používání také při
malých odběrech vody
• Výkonný – 1300 W, 5000 l/h, 5 barů, 2 výstupy, integrovaný ﬁltr
• Diagnostický systém – snadno srozumitelné textové informace
o případných poruchách a jejich odstranění

DĚLEJTE, CO VÁS BAVÍ

smart řízení zavlažování – sada
smart gateway,
smart řízení zavlažování

smart domácí vodní automat

Husqvarna obj. č.

Husqvarna obj. č.

Obj. č.

DĚLEJTE, CO VÁS BAVÍ

967670001
19108

Obj. č.

967085301
19080
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Sledujte nás na Facebooku
facebook.com/gardena.cesko
facebook.com/gardena.slovensko

Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov

E-mail: info@cz.husqvarna.com

www.gardena.com
Bezplatná infolinka pro české zákazníky: 800 100 425
Bezplatná infolinka pro slovenské zákazníky: 0800 154 044

Více o značce GARDENA
V této brožuře je vyjmenovaná jenom část sortimentu značky
GARDENA. Na našich internetových stránkách www.gardena.com
najdete nejen celkový sortiment výrobků, ale také množství
užitečných tipů, jak provádět zahradní práce a jak uspořádat
zahradu.

Vyhrazujeme si právo na změny, také změny výrobků.

