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Produkter

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Flail mower 120 
ATV

Kod

nummer

Flailmower 74130464

Hammer Blades 22 pcs
74130507

Side shift kit
74130717

Lock hook mounting 16/19 mm 2 
pcs

74130298

Snow blower 120 
ATV

Kod

nummer

306 cm3 motor
electric start

74131044

Lock hook mounting 16/19 mm 2 
pcs

74130298

1 Flailmower, Änggräsklippare

2 Ställbar ram för redskap

3 Fästplåt

4 Fjärrkontroll

1 Snowblower, Snöslunga

2 Fjärrkontroll

3 Ställbar ram för redskap

4 Fästplåt

standardinnehåll

standardinnehåll

Center mounting kit,

Mounting bracket universal 75-12483



Flail mower 120 ATV

Rammy Flail mower 120 ATV är en smidig fyrhjuling/ATV-

änggräsklippare för grönytor, gräsmattor och småträd. Med Rammy 

frontklippare kan du klippa gräsmattor, grönytor och vägkanter både 

effektivt och problemfritt.

Änggräsklipparen kan föras 37 cm åt vänster, när den förses med en 

SIDOFLYTTNINGSSATS. (tillbehör)

Den ställbara ramen gör att Rammy passar i stort sett alla 4x4-

fyrhjulingar. Om snöskovelns CENTERMONTERINGSSATS sitter på 

undersidan av fyrhjulingen, passar Rammy i dina befintliga fästen.

Rammy kan även fästas med LÅSHAKE 16-19 mm. (tillbehör)

Tekniska data

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Mått Bredd 120 cm

Längd 79 cm

Klippbredd 100 cm

Vikt Klippare 95 kg

Extra tillbehörsram 20 kg.

Motor Briggs&Stratton 1450. 305 cm3. 9 hk 

fyrtaktsmotor.

Kraftöverföring Med två remmar. Frikopplingsläge.

Klippblad Y-blad som standard. Hammarblad finns 

som tillval. Varvtal 3000 rpm.

Klipphöjd 20–100 mm, justerbar med hjul. 

Ytterligare höjdinställning med vinsch.

Montering på ATV Via tillbehörsramen, rammontering med 

två sprintar.

Höjning/sänkning ATV-vinsch

Leveransens innehåll Klippare, tillbehörsram, fjärrkontroll, 

användarmanual och

reservdelsförteckning

Leveransförpackning EUR-pall

80 x 120 x 100 cm.

Vikt 150 kg

Se mer
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Side shift kit kan 

klipparen föras 37 

cm åt vänster under 

körning.

Optional

37 cm

Y-blad 44 st       Hammer blad 22 st

(standard) (optional)

Blad

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris och Click&Go

Ø16/19 mm for pin

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Frontmonterad 

änggräsklippare.

Rammy sitter på 

fyrhjulingens framsida, 

vilket ger utomordentlig 

sikt och manövrerbarhet. 

Inställning av klipphöjd 2-

10 cm med framhjul och 

bakre rulle. Ännu högre 

med vinschen.

Briggs&Stratton-

motor.

En B&S 305 cm3-motor 

och kraftöverföring 

med underhållsfri 

dubbelrem gör 

änggräsklipparen

effektiv och pålitlig.

Fler möjligheter med 

sidoflyttningssats.

Om änggräsklipparen

förses med en 

sidoflyttningssats 

(tillbehör) kan klipparen 

föras 37 cm åt vänster 

under körning.

Lätt och kompakt.

Rammy lyfts upp med 

fyrhjulingens vinsch. 

Änggräsklipparen fästes på 

fyrhjulingen med hjälp av 

två saxsprintar i 

centermonteringssatsen, 

liksom snöbladet 

(centerfäste, bakom 

framaxeln under 

fyrhjulingen).

Du kan välja passande 

blad.

Flailmower har Y-blad 

för grova arbeten som 

standard. Hammarblad 

för finklippning finns 

som tillval (på bilden).

Bruksfärdigt paket.

Änggräsklipparen är ett 

bruksfärdigt paket. 

1 änggräsklippare

2 ställbar tillbehörsram 

3 fästplatta

4 fjärrkontroll. 

Varje enhet har genomgått 

testkörning och besiktning.

Flail mower 120 ATV funktioner

Se mer
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Snowblower 120 ATV

Rammy Snowblower 120 ATV är en smidig och effektiv 

snöslunga för ATV. Med den gör du snöröjningen i ett svep. 

Snöslungan passar för små gårdar och långa uppfarter. Rammy 

snöslunga för ATV är lätt och kompakt, så att din fyrhjuling 

bibehåller sin manövrerbarhet och terrängduglighet. 

Snöslungan fungerar även vid blötsnö. Snöslungan har egen 

motor.

Den ställbara ramen gör att snöslungan passar i stort sett alla 

4x4-fyrhjulingar. Om snöskovelns CENTERMONTERINGSSATS

sitter på undersidan av fyrhjulingen, passar Rammy i dina 

befintliga fästen. 

Snöslungan kan även fästas med LÅSHAKE 16-19 mm. (tillbehör)

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Tekniska data (306 cm3 motor)

Fri bredd 1,18 m

Längd 0,5 m

Vikt Snöslunga 100 kg

Tillbehörsram 20 kg

Höjd på lasttransportrännor 550 mm

Snökastlängd 1-10 m

Metod för röjning/kast av snö Enstegs slunga med dubbla skruvar. Drivenhet med MDS 

(Minimum Distance Space) teknik, som ger maximal

kaststyrka. Max rotationshastighet 900 r/min. 

Motor Brigss&Stratton Snow Series 1450 vintermotor. 

Vridmoment 20 Nm. 306 cm3. Bränsletank 3 l. 

Oljebehållare 1,1 l.

Start Enkel dragstart. 

Bränsleförbrukning 1…2 l/h

Tillbehör till ATV Passa in konsolerna med bladets hål på ATV, hål Ø10mm, 

monteringskonsol med ställbar bredd

(monteringskonsolens tjocklek är 8mm) 240-500mm 

(yttermått) och ställbar längd 750-1250mm.

Höj/Sänk ATV-vinsch

Fjärrkontroll Mekanisk, 4 funktioner

- tomgång och avstängning

- vridning av utkastarrör

- kontroll av utkastarens vinkel

- koppling / växel

Standardutrustning - Tillbehörsram

- Ställbara skidor

- Fjärrkontroll

- Utbytbart och ställbart snöblad

- isborttagningsverktyg

Kapacitet 750 m3/tim. Motsvarar 5km/h eller 14 cm snö i full

bredd.

http://rammy.fi/wp-content/uploads/2016/03/Rammy-Standard-mounting.jpg
http://rammy.fi/wp-content/uploads/2016/03/Rammy-mountings-standard-and-lock-hook.jpg


Snowblower 120 ATV funktioner

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris och Click&Go

Ø16/19 mm for pin

Optional

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Lätt och kompakt.

Snowblower 120 ATV är 

lätt och kompakt. 

Snöslungan är effektiv 

och smidig att använda. 

Snöslungan kan även 

lyftas med 

fyrhjulingens vinsch och 

är därför lätt att 

använda även på små 

gårdar.

Snabbfäste med 

tappar.

Rammy sätts fast i 

fyrhjulingens 

underrede med två 

saxsprintar i 

centermonteringssatse

n. Samma fäste som för 

snöblad (center 

mounting kit).

Alla funktioner i 

fjärrkontrollen.

Snöslungan har en 

fjärrkontroll med 

alternativ för 

kaströrets vridning och 

vinkel, växel, 

motorvarvtal och 

avstängning.

Dubbel snöskruv.

Snöslungan har dubbel 

snöskruv, vilket gör 

snöslungan kort. Snöskruven 

har säkring med 

gummiplatta, vilket 

minimerar skador vid 

kollisioner med stenar och 

andra hårda föremål.

Snöslungan fungerar även 

i blöt snö.

Unik MDS-teknik som ger 

god funktionalitet även i 

blöt snö. Snöslungan har en 

Briggs&Stratton 306 cm3 

vintermotor.

Bruksfärdigt paket.

Rammy snöslunga är ett 

bruksfärdigt paket. 

1 snöslunga

2 fjärrkontroll

3 ställbar ram för redskap 

4 fästplatta.

Varje enhet har genomgått 

testkörning och besiktning.
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Briggs&Stratton 306 cm3 

motor, elektrisk start 230 V

http://www.rammy.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCWw1LoNsPKMGpTdRlpSeZJQ


Snowblower och Flailmower 

Installation för ATV

Can-Am, Arctic Cat, 

Click&Go och Polaris 

mounting Ø16/19mm pin 

lock hook (optional).

Mounting pins (ingår i 

förpackningen)
Lifting point of winch

Center installation kit, bottom of 

the ATV (Warn, Cycle country, 

Iron baltic, Bronco, Arctic cat, 

polaris, Can Am. etc). (ingår inte

i Rammy förpackningen, kan du 

fråga från Rammy)

Ställbar ram för 

redskap(ingår i 

förpackningen)

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Mounting pin Ø10 mm

Rammy-produkterna passar till fyrhjulingar av alla märken.

Rammy monteras så nära fyrhjulingen som möjligt. Fyrhjulingens

främre fjädring trycks vanligen ned 3-7 cm när Rammy lyfts upp. 

Trycket ökas i framhjulen och den främre fjädringen sätts i fastare

läge, för att få högre markfrigång. Man kan även placera t.ex. en 

väska med motvikter på bakre pakethållaren, om det behövs.

Center mounting kit



Rammy Oy/Ltd

Rammy är ett finskt familjeföretag som

implementerar lösningar på ett nytt sätt, till

glädje för kunden. Företaget utvecklar, tillverkar

och säljer användarvänliga redskap till

fyrhjulingar. Vårt viktigaste mål är nöjda kunder, 

som får stor nytta av sina fyrhjulingar tillsammans

med Rammy-produkter.

Rammy kreditbetyg är AAA och låg risk som.

Videos, photos and more information:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 
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