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Produkt
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Flail mower
120 ATV Kode

nummeret

Flailmower standard 74130464

Hammer Blades 22 pcs
74130507

Side shift kit
74130717

Lock hook mounting
16/19 mm 2 pcs

74130298

Snow blower
120 ATV Kode

nummeret

306 cm3
electric start,

74131044

Lock hook mounting
16/19 mm 2 pcs

74130298

1 Flailmower, Slagklipper

2 Justerbar tilbehørsramme

3 Monteringsplate

4 Fjernkontroll

1 Snowblower, Snøblåser

2 Fjernkontroll

3 Justerbar tilbehørsramme

4 Monteringsplate

standard innhold

standard innhold

Center mounting kit,
Mounting bracket
universal

75-12483



Flail mower 120 ATV

Rammy Flail mower 120 ATV er en kvikk klipper for å kutte høy, enger 

og mindre trær. Med Rammy frontklipper kan du klippe gressplener, 

enger, veikanter effektivt og enkelt.

Det er mulig å flytte kutteren 37 cm til venstre hvis den er utstyrt med 

SIDEFORSKYVINGSSETT. (tilbehør).

Med sin justerbare ramme er denne Rammy egnet til nærmest alle 4x4 

ATV-er. Hvis SENTERMONTERINGSSETTET er på bunnen av din ATV kan 

Rammy brukes med eksisterende festemidler. Rammy kan også festes 

med LÅSEKROK 16-19 mm. (tilbehør).

Spesifikasjoner

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

Dimensjoner Bredde 120 cm

Lengde 79 cm

Klippebredde 100 cm

Vekt Klipper 95 kg

Ramme for hjelpeinnretninger 20 kg.

Motor Briggs&Stratton 1450. 305 cm3. Effekt 9 

hp 4-takts motor.

Kraftoverføring Med to belter. Nøytral posisjon clutch.

Skjæreblad Standard Y-blad for generell bruk. 

Valgfrie hammerblad for 

etterbehandling. Trommelens 

rotasjonshastighet 3000 rpm.

Skjærehøyde 20–100 mm, justerbart med hjul. 

Ytterligere høydejustering med vinsje.

Tilkobling til ATV Med to pinner på monteringssett på 

tilbehørsramme.

Heving/ senking ATV vinsje

Leveranseinnhold Klipper, tilbehørsramme, fjernkontroll, 

bruksanvisning og reservedelskatalog

Leveringsemballasje Europall

80 x 120 x 100 cm.

Vekt 150 kg

Se mer
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Side shift kit kan 

klipperen flyttes 37 

cm til venstre under 

drift.

Optional:

37 cm

Y-blad 44 stk Hammer blades 22 stk

(standard) (optional)

Blades

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris og Click&Go

Ø16/19 mm for pin

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

Frontmontert slagklipper.

Rammy plasseres foran 

ATV-en, som sikrer 

enestående synlighet og 

manøvreringsevne. 

Justering av kuttehøyde: 2-

10 cm med forhjul og 

bakvalse. Enda høyere med 

vinsje.

Briggs&Stratton 

motor.

B&S 305 cm3 motor og 

vedlikeholdsfri 

dobbelbelte overføring 

gjør slagklipperen til 

en effektiv og pålitelig 

maskin.

Flere muligheter med 

sideforskyvingssett.

Dersom klipperen er 

utstyrt med 

sideforskyvingssett (tilb

ehør) kan klipperen 

flyttes 37 cm til venstre 

under drift.

Lettvekts og kompakt.

Rammy løftes med ATV 

vinsje. Slagklipperen 

festes til ATV med to 

låsepinner til 

sentermonteringssettet på 

samme måte som snøplate 

(sentermonteringssett, 

bak foraksel under ATV).

Du kan velge egnede 

blad.

Y-blad for røff bruk er 

inkludert i standard 

slagklipperleveranse. 

Tilgjengelig tilbehør (på 

bilde): hammerblad for 

et fint klipperesultat.

Bruksklar pakke.

Slagklipperen leveres med 

bruksklar pakke. 

1 slagklipper 

2 justerbar tilbehørsramme 

3 monteringsplate 

4 fjernkontroll. 

Hver enhet er blitt testet og 

kontrollert.

Flail mower 120 ATV funksjoner

Se mer
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Snowblower 120 ATV

Rammy Snowblower 120 ATV er en kvikk og effektiv snøblåser

for din ATV. Med denne maskinen kan du raskt fullføre alt 

snøarbeid. Snøblåseren er egnet for små hager og lange

innkjørsler. Rammy ATV snøblåser er lettvekts og kompakt, slik

at din ATV opprettholder sin manøvreringsevne og offroad

prestasjon. Snøblåseren fungerer også i våt snø. Snøblåseren

har egen motor.

Med sin justerbare ramme er denne snøblåseren egnet til

nærmest alle 4x4 ATV-er. Hvis SENTERMONTERINGSSETTET er

på bunnen av din ATV kan Rammy brukes med eksisterende

festemidler. 

Snøblåseren kan også festes med LÅSEKROK 16-19 mm. 

(tilbehør).

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

Arbeidsbredde 1,18 m

Lengde 0,5 m

Vekt Snøblåser 100 kg

Tilbehørsramme 20 kg

Høyde av mateåpning 550 mm

Snøblåsingsavstand 1-10 m

Metode for flytting/blåsing av 

snø

Enfases dobbelt gjenget blåser. Løpehjulet bruker MDS (Minimum 

Distance Space) teknikk, som sikrer maksimum blåsekraft. Maks. 

rotasjonshastighet er 900 r/min. 

Motor Brigss&Stratton Snow Series 1450 vintermotor. Dreiemoment 20

Nm. 306 cm3. Kapasitet på drivstofftank 3 L. Oljekapasitet 1,1 L.

Oppstart Forenklet manuell oppstart, elektrisk start. 

Drivstofforbruk 1…2 L/h

Tilkobling til ATV Monteringsbraketter med hull på doserskjær på ATV, hull Ø10mm 

justerbar bredde på festebrakett (monteringsbrakettens tykkelse er 

8mm) 240-500mm (utvendig dimensjon) og justerbar lengde er 750-

1250mm.

Heving/senking Vinsje på ATV

Fjernstyring Mekanisk, 4-funksjons

- gass og avslutning

- dreiing av utkasterrenne

- styring av vinkel på  utkasterrenne

- clutch / gir

Standard utstyr - Tilbehørsramme

- Justerbare ski

- Fjernstyring

- Utskiftbart og justerbart skrapeblad 

- Verktøy for isfjerning

Kapasitet 750 kubikkmeter / time. Ekvivalent til 5km/h av 14 cm snø på full 

bredde. 

Spesifikasjoner (306 cm3 motor)

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 funksjoner

Briggs&Stratton 306 cm3 

motor, Electric start 230 V

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris og Click&Go

Ø16/19 mm for pin

Optional:

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

Lettvekts og kompakt.

Snøblåser 120 ATV er 

lettvekts og kompakt. 

Snøblåseren er kvikk og 

effektiv. Snøblåseren 

løftes med ATV vinsje, 

som gjør at den kan 

enkelt brukes selv i en 

mindre hage.

Hurtigkobling med 

pinner.

Rammy festes til 

bunnen av ATV med to 

låsepinner ved bruk av 

sentermonteringssett. 

Festemåten er samme 

som for snøplate 

(sentermonteringssett).

Alle funksjoner på 

fjernkontroll.

Snøblåseren er utstyrt 

med fjernkontroll med 

følgende alternativer: 

utkastertutens rotasjon 

og vinkel, clutch, 

motorhastighet, 

avslåing.

Dobbel innmatingsskrue 

for snø.

Snøblåseren er utstyrt med 

en dobbel innmatingsskrue 

for snø, som gjør 

snøblåseren kort. 

Innmatingsskruen for snø 

har en sikring laget av 

gummiark, som reduserer 

skadefare ved kollisjoner 

med stein eller harde 

gjenstander.

Fungerer også i våt snø.

Den unike MDS-teknologien 

gjør det mulig å ha god 

funksjonalitet selv i våt 

snø. Snøblåseren har 

en Briggs&Stratton 306 

cm3 vintermotor.

Bruksklar pakke.

Rammy snøblåser leveres

med en bruksklar pakke. 

1 snøblåser

2 fjernkontroll

3 justerbar tilbehørsramme

4 monteringsplate.

Hver enhet er blitt testet 

og kontrollert.

Se mer
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Snowblower og Flailmower 

Installering for ATV

Can-Am, Arctic Cat, 

Click&Go og Polaris 

mounting Ø16/19mm pin 

lock hook (optional).

Mounting pins (inkludert i 

Rammy pakken)
Lifting point of winch

Center mounting kit, bottom of 

the ATV (Warn, Cycle country, 

Iron baltic, Bronco, Arctic cat, 

polaris, Can Am. etc). (ikke

inkludert i Rammy pakken, du 

kan spørre Rammy)

Adjustable auxiliary

device frame

(inkludert i Rammy 

pakken)

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

Mounting pin Ø10 mm

Rammy produkter er egnet til hvilket som helst ATV varemerke.

Rammy plasseres nærmest mulig til ATV. Vekten til 

forhjulsopphenget til ATV gir vanligvis en senking på 3 – 7 cm når 

Rammy heves til øverste stilling. Fronthjul får ekstra trykk, og 

forhjulsopphenget bringes i en mer stiv stilling, som medfører en 

bedre bakkeklaring. Ved behov kan det f. eks. plasseres en 

motvektspose på bakstativet.

Center mounting kit



Rammy Ltd.

Rammy er et finsk familieselskap som har 

spesialisert seg på å finne løsninger på herlig nye 

måter. Selskapet utvikler, produserer og selger  

brukervennlig ATV tilbehør. Det viktigste for oss 

er fornøyde kunder som kan dra mye nytte av 

deres ATV med Rammy produkter.

Selskapets kredittrating AAA og en lav risiko.

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