
GYIK GARDENA Sileno Robotfűnyírók 

 

Hová gyűjti a füvet? 

A robotfűnyíró működési metódusának köszönhetően nincs többé szükség fűgyűjtésre, 

mivel állandó gondozásban tartja a gyepet és milliméteres nyesedékeket vág csak le. Ez 

a fajta fűnyírási mód nem csak a legmegfelelőbb a növény kíméletes gondozása 

szempontjából, de egyben a visszahulló, könnyen lebomló zöld nyesedék természetes 

öntrágyázási folyamatot is biztosít ezután. 

 

Miért megy össze-vissza? 

Az első látásra céltalan bolyongásnak tűnő SensorCut mozgási rendszer egy a tökéletes 

vágási lefedettségre kifejlesztett mozgási algoritmust takar, mely által a robotfűnyíró 

mindig más irányból nyír, így a vágási kép nyomvonalmentes, különösen egyenletes és 

kiegyensúlyozott lesz.  

 

Milyen időközönként kell indítani? 

A robotfűnyírót a nyírandó gyepfelület méretei és elrendezése alapján kell programozni, 

rendszeres, akár napi nyírásra is. A megfelelő beprogramozás után már hátra dőlhetsz, 

hiszen onnantól a fűnyíró önműködően gondoskodik helyetted a gyepedről.  

 

Az állandó működés nem túl zavaró?  

A Silent Drive motornak köszönhetően a GARDENA Sileno robotfűnyírók rendkívül 

halkak (58-60 dB). Ezáltal nyugodt lehetsz, a fűnyírás még éjszaka se zavar majd sem 

Téged, sem a szomszédokat. Egyes tücskök hangosabban ciripelnek :) 

 

Esőben is nyírja a füvet, vagy visszamegy a töltőállomásra? 

A GARDENA Sileno robotfűnyíró az időjárástól függetlenül nyírja a füvet. Esőben is 

tovább halad, a milliméteres fűdarabokat ugyan úgy le tudja nyírni, ezért nincs rá 

szükség, hogy nedves időben leállítsuk a fűnyírást. A munkát esőben ugyanúgy elvégzi, 

mint napos időben. (Figyelem! Vízbe nem merülhet!) 

 

Hogy marad a nyírandó felületen belül? 

A robotfűnyíró működési területét a töltőállomásból indított és abba visszatérő vezeték 

hurokkal jelölheted ki. Ezt nevezzük határoló vezetéknek. A határoló vezetéket a fix kerti 

tereptárgyaktól, azok tulajdonsága alapján meghatározott távolságra fektetjük le, attól 

függően, hogy ütközhet-e vele, ráfuthat-e vagy elakadhat-e benne a robot. A távolságok 

kiméréséhez a csomagolás segédvonalzót tartalmaz.  

 

 



A lefektetett vezetékek nem fognak zavarni a kertemben?  

A megfelelően lefektetett, leszúró tüskével rögzített vezetékek idővel láthatatlanná válnak 

a kertben, ahogy a föld és a fű egyre inkább elfedi azt. Ha a kertedben szükség van 

gereblyézésre, vagy a gyepszellőztetés se hagynád ki, az esetben lehetőség van a 

vezeték föld alatti telepítésére, a felszíntől akár 10 cm mélységig. Ezt egyszerűen ásó 

éllel éket nyitva a talajban, vagy a telepítők által is használt kábelfektető géppel is 

megteheted.  

 

A robotfűnyíró mindig csak a töltőállomástól kezd el nyírni? 

Nem. A töltőállomásból még egy vezetéket kell telepítésnél elindítani, mely végigfut az 

egész gyepfelület közepén, a lehetséges legtávolabbi pontig, majd ott csatlakozik a 

határoló vezetékbe. Ezt nevezzük vezetőszálnak. A beállításokban lehetőség van ún. 

távolindítási pont beállítására. Ilyenkor a robotfűnyíró az általad meghatározott 

százalékban  a távolindítási pontról kezdi meg a nyírást. Ez biztosítja, hogy a fűnyírás a 

kert távolabbi, eldugottabb, vagy hátsó részein is rendszeres legyen. 

 

Mi történik, ha a fűnyíró lemerül vágás közben? 

A robotfűnyíró vágás közben sohasem merül le. Amikor már érzékeli a lemerüléshez 

közeli állapotot, abbahagyja a fűnyírást és megkezdi a töltőállomás keresését. Ebben a 

folyamatban a vezetőszál segíti a robotot, mivel szokásos mozgásával a területen átívelő 

vezetéket könnyen megtalálja, majd azt követve gyorsan visszajut a töltőállomásra.    

 

Felügyelet nélkül hagyhatom ezt az a nagy értékű terméket a kertben? 

Robotfűnyíróink biztonsági rendszerrel vannak ellátva! PIN kód védi őket, melynek 

hiányában egy idegen nem tudja használni azt. Többségüket – típus szerint – 

hangriasztás is védi, amennyiben PIN kód megadása nélkül emelik fel őket. 

Szervizhálózatunk globális elektronikus rendszerében „eltulajdonított robotfűnyíró 

körözés” funkció is segíti a biztonságot. 

 

Csak díszgyep felületek gondozására alkalmas? 

Nem. Robotfűnyíróink nem csak a magas minőségű telepített gyepet gondozzák. Átlagos, 

nem direkt telepített, gyomosabb gyepekkel is kiválóan megbirkóznak. Vágási 

metodikájuknak köszönhetően a gyomokat is elnyomják egy idő után, mivel azokat eleve 

nem engedik szárba szökkenni, kifejlődni és szaporodni. Az alacsonyabban is burjánzó fű 

viszont így előnybe kerül és uralni fogja a területet.  

 

Csak sík terepen használhatók a robotfűnyírók? 

Nem. GARDENA Sileno robotfűnyíróink típustól függően 25-30-35%-is emelkedőkig is 

megbirkóznak a területen lévő esetleges emelkedőkkel. Ez a százalékos mérték nem 

egyenlő a dőlési fokkal! Az egy méteren belüli talajemelkedést jelenti centiméterben. 

Vagyis 25%-os emelkedőnél a terület egy méteren belül maximum 25 centimétert 

emelkedik.  



 

Mi történik, ha mégis nekiütközik valaminek a robotfűnyíró? 

A robotfűnyírók ütközésérzékelőkkel vannak felszerelve. Így tereptárgynak ütközve a 

robotfűnyíró megáll, irányt vált és szabad útvonalat keresve folytatja tovább a nyírást.  

 

Mi történik, ha a gyepen hagyott tárgyra ráhajt?  

A robotfűnyírón használt lengőkéseknek köszönhetően ilyen esetben a kés nem okoz 

komoly sérülést a tárgyban, mivel nem szilárd felfüggesztésű és elfordul. Viszont így a 

késmeghajtást sem károsítja a késnek ütköző tárgy, mivel azt nem akasztja meg. Az 

esetlegesen sérült, vagy használatban kopott pár centis, vékony kések pedig könnyen 

cserélhetők. 

 

Veszélyes-e a robotfűnyíró gyerekre, háziállatra? 

Már tervezéskor úgy alakították ki a robotfűnyírót, hogy annak külső burkolata és a kések 

között megfelelő biztonsági távolság legyen. Illetve emelés érzékelő szenzorok 

akadályozzák meg, hogy véletlenül sérülést okozhasson, mivel bármely oldali döntéskor 

a késeket a gép azonnal leállítja.  

 

      

 

         

 

 

 

  

 

 

    


