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1 Roterande gräsklippare

2 Ställbar ram för redskap

3 Fjärrkontroll

Rotary mower 120 ATV PRO

344 cm3

Produkter

1   

2   

3   

2

1 Flail mower, Änggräsklippare

2 Ställbar ram för redskap

3 Fästplåt

4 Fjärrkontroll

Flail mower 120 ATV

306 cm3

1 Snowblower, snöslunga

2 Electric control, fjärrkontroll

3 Ställbar ram för redskap

Snowblower 120 ATV

306 cm3

Snowblower  140 ATV

306 cm3

1 Snowblower, snöslunga

2 Electric control, fjärrkontroll

3 Ställbar ram för redskap

1 Snowblower, snöslunga

2 Electric control, fjärrkontroll

3 Ställbar ram för redskap

Snowblower 120 ATV PRO

420 cm3

Snowblower 140 ATV PRO

420 cm3

1 Snowblower, snöslunga

2 Electric control, fjärrkontroll

3 Ställbar ram för redskap

PROFESSIONAL SERIESPROFESSIONAL SERIES PROFESSIONAL SERIES

Rammy är klar för användning. Motorn har olja 

klar. ATV eller UTV behöver en vinsch och 

montage-kit.
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Rotary 

mower Kod

number Quantity

Rotary mower

120 ATV PRO 74130837 1

Side shift kit 74131183 1

Lock hook mounting
16/19 mm 2 pcs

74130298 1 pair

Produkter

1   

2   

3   

3

PROFESSIONAL SERIES

Rammy är klar för användning. Motorn har olja 

klar. ATV eller UTV behöver en vinsch och 

montage-kit.

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

1 Flail mower, Änggräsklippare

2 Ställbar ram för redskap

3 Fästplåt

4 Fjärrkontroll

1 Roterande gräsklippare

2 Ställbar ram för redskap

3 Fjärrkontroll

standardinnehåll

standardinnehåll
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Made in Finland

Rammy är klar för användning. Motorn har olja 

klar. ATV eller UTV behöver en vinsch och 

montage-kit.

Produkter

standardinnehåll

standardinnehåll

1 Snowblower, snöslunga

2 Electric control, fjärrkontroll

3 ställbar ram för redskap

1 Snowblower, snöslunga

2 Electric control, fjärrkontroll

3 ställbar ram för redskap

Snow

blower

120 ATV Kod

nummer

120 ATV

306 cm3 engine

electric start, 

electric control 

74131062

Lock hook

mounting 16/19 

mm 2 pcs
74130298

140 cm width,

only wings, pair
74131165

120 ATV + 
wings = 140 
ATV

Snow

blower

140 ATV Kod

nummer

140 ATV

306 cm3 engine

electric start, 

electric control 

74131173

Lock hook

mounting 16/19 

mm 2 pcs
74130298
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Snow

blower 120 

ATV PRO Kod

nummer

420 cm3 engine,

electric start, electric 

control 

74131176

Lock hook mounting

16/19 mm 2 pcs
74130298

140 cm width, only

wings, pair
74131165

Made in Finland

120 ATV + 
siivet = 140 
ATV

Snow

blower 140 

ATV PRO Kod

nummer

420 cm3 engine,

electric start, electric 

control

74131189

Lock hook mounting

16/19 mm 2 pcs
74130298

PROFESSIONAL SERIES

PROFESSIONAL SERIES

Rammy är klar för användning. Motorn har olja 

klar. ATV eller UTV behöver en vinsch och 

montage-kit.

Produkter

standardinnehåll

standardinnehåll

1 Snowblower, snöslunga

2 Electric control, fjärrkontroll

3 ställbar ram för redskap

1 Snowblower, snöslunga

2 Electric control, fjärrkontroll

3 ställbar ram för redskap

www.rammy.fi/sv rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272

http://www.rammy.fi/sv


Rammy roterande gräsklippare 120 ATV PRO är en smidig 

och kraftfull rensningssåg för ATV:er. Den klipper gräs, hö, 

videbuskar och till och med små träd upp till 10 cm 

tjocklek! Rensningssågen kan tack vare dess skyddande 

rulle köras mot marken. Rullen skyddar bladen från 

oönskade hinder.

Fräskklipparen kan föras 32 cm åt vänster  höger, 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)

Technical data

Bredd 1,2 m. Skärbredd 1,15 m.

Längd 0,7 m

Vikt Rotary mower 90 kg

Auxiliary device frame 25 kg

Klippnings-

/funktionsprincip

6 blad roterar horisontalt med 4 000 rpm. Bladen är ledade vilket 

reducerar slitage och skada i händelse av kollision med små 

föremål.

Skär höjd Justerbar från 2 till 7 cm med nedre rull. På vinschen 7-30 cm 

(beror på ATV: s främre upphängning och markfrigång)

Motor Brigss&Stratton Series 3 Intek 344 cm3. 25 Nm.

Bränsletank 2,7 L.

Start Enkel dragstart.

Bränsleförbrukning 1,5…2 L/h

Montering på 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.

Höjning/sänkning ATV-vinsch

Fjärrkontroll On-Off

Standardtillbehör - Justerbar tillbehörsram

- Justerbar rulle

- Fjärrkontroll

- Vassa härdade blad

- Omkretsskydd på framsidan

- Skyddsbuffert (fällbar)

Valfri utrustning - Side shift kit

- Låshake 16…19 mm

Kapacitet 0 - 10 cm trä

Hö, gräs, vide, buskar.

Arbetshastighet cirka 5 km/t

Garanti 2 år

6

Rotary mower 120 ATV PRO
PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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Side shift kit:

kan flyttas 32 cm 

till vänster eller 

höger.

Optional:

Rotary mower 120 ATV PRO

Låshake

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19 mm for pin

7

PROFESSIONAL SERIES

Tuff och kraftfull Briggs & 

Stratton motor 

4-taktsmotor cm³. 

Bränsleförbrukning cirka 1,5 

- 2 l/tim.

Kompakt och 

stabil kropp. Tillsatskroppen 

kan justeras 

longitudinellt 

mellan

750 och 1 250 mm 

och lateralt 

mellan

240 och 500 mm.Kraftöverföring 

med 

underhållsfria 

kilremmar.

Rullen förhindrar att 

bladen kontaktar 

marken. Justering av 

klipphöjd

2 - 7 cm.

Bladen är ledat infästa på 

axeln.

Multifix-koppling:

Standard med Ø 

10 mm sprintar.

Tillval med 

Ø 16/19 mm 

låskrokar.

Fjärrkontroll: 

kraftbrytare.

Fällbart 

frontskydd.

Kopplingsspak för 

transmission

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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Rotary mower 120 ATV PRO

8

Frammonterad roterande 

gräsklippare. Rammy är placerad 

framför ATV, så synlighet och 

manöverbarhet är utmärkt. Klipphöjd 

justerbar från 2 till 7 cm med nedre 
rull. Med vinschen 7-30 cm.

Lätt och kompakt.

Rammy lyfts med ATV: s vinsch. 

Rammy är fäst på ATV med två 

låspinnar, till mittmonteringssatsen, 

som snöplattan (centerfäste, bakom 

framaxeln under fyrhjulingen).

Briggs&Stratton motor.

B&S 344 cm3 motor och den 

underhållsfria växellådan gör 

rotationsklipparen till en effektiv och 

pålitlig maskin.

Blad för flera bruk.

6 blad roterar horisontalt med 4 000 

rpm. Bladen är ledade vilket reducerar 

slitage och skada i händelse av 

kollision med små föremål.

Fler möjligheter med 

sidoflyttningssats.

Om gräsklipparen är utrustad med en 

sidoförskjutningssats (tillval) kan skäret 

flyttas 32 cm åt vänster eller höger.

Bruksfärdigt paket

1. kilpparen, 2. ställbar 

tillbehörsram, 3. fjärrkontroll. 

Varje enhet har genomgått 

testkörning och besiktning.

PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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Rotary mower 120 ATV PRO - Side shift kit

32cm – 0 – 32cm

Med side shift kit kan du flytta 

roterande slåtterklipp 32 cm till 

höger eller vänster.

9

Sidorörelsen är låst med 2 x M12x35 bultar.

PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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Side shift kit: Flail Om 

änggräsklipparen förses 

med en sidoflyttningssats 

(tillbehör) kan klipparen 

föras 37 cm åt vänster 

under körning.

Optional:

37 cm

Y-blades Hammer blades

standard (optional)

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.

Tough and torque Briggs & 

Stratton T-4 engine. 

Consumption of 1-1.5 L / h.

Compact 

and strong

frame.

Rotatable and 

height-

adjustable 

front wheels.

The auxiliary 

device frame is 

adjusted by the 

length of 750-1250 

mm and width of 

240-500 mm

Transmission of 

two maintenance-

free V-belt. The 

belt tensioning 

spring-loaded.

Rear roller and skis 

prevent the blades hitting 

the ground. The cutting 

height adjustment 2-10 

cm.

Y blades for basic use and 

hammers for finished result 
(optional).

Multifix mounting:

Standard mounting Ø 

10 mm pins.

Fixing the Ø16/19mm 

pin lock hook 

(optional).

Remote control; gas

and power off-on

10

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19 mm for pin

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qUI4TZR2dls&feature=emb_logo
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Flail mower 120 ATV

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

Mått Bredd 120 cm

Längd 79 cm

Klippbredd 100 cm

Vikt Klippare 95 kg

Extra tillbehörsram 25 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

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qUI4TZR2dls&feature=emb_logo

www.rammy.fi/sv rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272

http://rammy.fi/wp-content/uploads/2016/03/Rammy-Flailmower-SIDESHIFT-KIT-2015-1.jpg
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
https://www.youtube.com/watch?v=qUI4TZR2dls&feature=emb_logo
http://www.rammy.fi/sv


Snowblower 120 & 140 ATV EC / PRO
Rammy Snowblower 120/140 

ATV / PRO 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. 

Nya, kraftfullare motorer med 

306cc / 420cc och elektriska 

kontroller.
Tough and torque 

strong Briggs & 

Stratton 1450/2100 

winter engine.

Consumption 1.5… 2 

L / h.

Height adjustment

in skis.

The auxiliary 

device frame is 

adjusted by the 

length of 750-

1250 mm and 

width of 240-500 

mm.
The unique MDS 

technology enables 

to have great 

functionality also in 

wet snow.

Chute turns on both 

sides.

Electric start

(230V)

Multifix mounting:

Standard mounting 

Ø 10 mm pins.

Fixing the 

Ø16/19mm pin lock 

hook (optional).

Compact and strong

frame.

Electric start 230 V and

electric remote control as standard.

Power transmission 

with two 

maintenance-free V-

belts.

Optional:

Motor

PRO-

model

Briggs&Stratt

on 2100 

SnowSeries

cc

Torque

420 cm3

28,5 Nm

Fueltank

Start

3,0 L

Pull / electric

(230V)

Motor

EC-

model

Briggs&Stratt

on 1450 

SnowSeries

cc

Torque

306 cm3

20 Nm

Fueltank

Start

3,0 L

Pull / electric

(230V)

12

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19 mm for pin

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7nO5gljK1-A&feature=emb_logo
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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)

Tekniska data (Elektrisk controll, 306 cm3 motor)

Fri bredd 1,18 m

Längd 0,5 m

Vikt Snöslunga 100 kg

Tillbehörsram 25 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 Elektrisk, 3 funktioner

- avstängning

- vridning av utkastarrör

- kontroll av utkastarens vinkel

Standardutrustning - Tillbehörsram

- Ställbara skidor

- Fjärrkontroll

- Utbytbart och ställbart snöblad

- isborttagningsverktyg

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

bredd.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7nO5gljK1-A&feature=emb_logo
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Snowblower 140 ATV

Snöborttagning enkelt! Rammy Snowblower 140 ATV är en

smidig och effektiv snöslunga för ATV och sida vid sida UTV. 

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

ATV / UTV är 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)

Tekniska data (Elektrisk controll, 306 cm3 motor)

Fri bredd 1,40 m

Längd 0,65 m

Vikt Snöslunga 110 kg

Tillbehörsram 25 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 Elektrisk, 3 funktioner

- avstängning

- vridning av utkastarrör

- kontroll av utkastarens vinkel

Standardutrustning - Tillbehörsram

- Ställbara skidor

- Fjärrkontroll

- Utbytbart och ställbart snöblad

- isborttagningsverktyg

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

bredd.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=diJeRWn3Kmc&feature=emb_logo
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Snowblower 120 ATV PRO

Massor av kraft i ett kompakt paket! Rammy Snowblower 120 

ATV PRO är en 120 cm bred snöblåsare från PROFESSIONAL 

SERIES med större motor 420 cm3. Snöblåsaren passar både 

små trädgårdar och långa uppfart. Rammy ATV snöfräs är lätt 

och kompakt, så din ATV: s eller UTV: s manövrerbarhet och 

terrängprestanda kommer att förbli god. Snöblåsaren fungerar 

också i våt snö. Snöblåsaren har större 420 cm3 motor med 

elektrisk start.

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).

Tekniska data (Elektrisk controll, 420 cm3 motor)

Fri bredd 1,18 m

Längd 0,5 m

Vikt Snöslunga 110 kg

Tillbehörsram 25 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.

Motor Brigss&Stratton Snow Series 2100 winter motor 420 cm3. 

Vridmoment 28,5 Nm.

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 Elektrisk, 3 funktioner

- avstängning

- vridning av utkastarrör

- kontroll av utkastarens vinkel

Standardutrustning - Tillbehörsram

- Ställbara skidor

- Fjärrkontroll

- Utbytbart och ställbart snöblad

- isborttagningsverktyg

Kapacitet 1100 kubikmeter / timme = 5 km / h - 20 cm snö i full bredd.

Garanti 2 år

PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7nO5gljK1-A&feature=emb_logo
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Snowblower 140 ATV PRO

Mer kraft! Rammy Snowblower 140 ATV PRO är en 140 cm 

bred snöblåsare från PROFESSIONAL SERIES med större motor. 

Snöblåsaren passar både små trädgårdar och långa uppfart. 

Rammy ATV snöfräs är lätt och kompakt, så din ATV: s eller 

UTV: s manövrerbarhet och terrängprestanda kommer att förbli 

god. Snöblåsaren fungerar också i våt snö. Snöblåsaren har 

större 420 cm3 motor med elektrisk start.

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).

PROFESSIONAL SERIES
Tekniska data (Elektrisk controll, 420 cm3 motor)

Fri bredd 1,4 m

Längd 0,65 m

Vikt Snöslunga 120 kg

Tillbehörsram 25 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.

Motor Brigss&Stratton Snow Series 2100 winter motor 420 cm3. 

Vridmoment 28,5 Nm.

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 Elektrisk, 3 funktioner

- avstängning

- vridning av utkastarrör

- kontroll av utkastarens vinkel

Standardutrustning - Tillbehörsram

- Ställbara skidor

- Fjärrkontroll

- Utbytbart och ställbart snöblad

- isborttagningsverktyg

Kapacitet 1100 kubikmeter / timme = 5 km / h - 17 cm snö i full bredd.

Garanti 2 år

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=diJeRWn3Kmc&feature=emb_logo
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Snowblower 140 ATV (120 ATV + wings)

140 cm width, wings, pair. 
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Snowblower, Rotary mower and Flail 

mower Installation för ATV & UTV
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The possibility of Can-

Am, Arctic Cat, Click&Go

and Polaris mounting 

Ø16/19mm pin lock hook 

(optional).

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.

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)

Center mounting kit
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Snowblower, Rotary mower and Flail 

mower Installation för ATV & UTV
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Underhåll

Bruksanvisning och reservdelsförteckning samt serviceanvisningar som ska medfölja leveransen av 

RAMMY-produkten. Auktoriserade återförsäljare sköter försäljningen av reservdelar till RAMMY-

produkter, samt service och garantireparationer.

Kontakta alltid Briggs & Stratton direkt för service. Vi tar inte hand om motorgarantin. Briggs & Stratton 

tar alltid hand om motorn.

https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/dealer-locator.html

Försäljning

RAMMY-produkter säljs hos auktoriserade återförsäljare, som hittas via 

https://rammy.fi/sv/aterforsaljare/ . RAMMY-produkter säljs även direkt från fabriken. Rammy 

konkurrerar inte med sina egna återförsäljare.

Transport

Produkterna fraktas enligt fraktavtal mellan RAMMY Oy och DBSCHENKER. Återförsäljaren kan även välja

att sköta transporterna själv. Rammy-produkterna levereras på EUR-pallar med måtten 80x120x100cm 

Leveranspaketets vikt är 150 kg. 

Leveransvillkor : https://rammy.fi/en/deliveryterms/

Bestilling

Vi behöver för ordning: faktureringsadress , leveransadress , telefonnummer och 

(momsregistreringsnummer).

www.rammy.fi/sv rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272

https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/dealer-locator.html
https://rammy.fi/sv/aterforsaljare/
https://rammy.fi/en/deliveryterms/
http://www.rammy.fi/sv


Email.

rammy@rammy.fi

Tel. + 358 10 212 7272

Business id: 2550304-2

Addresse (fabrik):

Rammy Oy

Tietäjäntie 3

70900 Toivala

FINLAND

Vår nya anläggning togs i bruk 11/2018 i Toivala, FINLAND.
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ATV accessories in front line.

Rammy är en finsk tillverkare av frontmonterade ATV-tillbehör.

Som pionjär har vi passionerat utvecklat och testat produkter för att vara de bästa i 

världen. Kvalitet och funktionalitet är helt topp!

Vi skapar något nytt. Vi kopierar inte.

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.
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