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NIMBUS GROUP UTÖKAR SITT MOTORERBJUDANDE MED 
OXE MARINES DIESELDRIVNA UTOMBORDARE
Nimbus Group AB (publ) och Oxe Marine AB har tecknat ett avtal om motorleveranser som innebär 
att Nimbus Groups kunder även kommer att kunna välja att utrusta sina båtar med Oxe Marines 
dieseldrivna utombordare.

Det svenska bolaget Oxe Marine är ett av de första inom den marina motorindustrin som har utvecklat en 
utombordare med ett kraftöverföringssystem som är starkt nog att klara dieseldriftens högre vridmoment. 
Eftersom dieselmotorer även kan köras på HVO100 förnyelsebar biodiesel erbjuder de kunderna en möjlighet att 
minska sina utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

”För Nimbus Group är det avgörande att vi kan erbjuda våra kunder ett brett utbud av såväl olika båtar som olika 
motorer. Vi är glada över samarbetet med Oxe Marine eftersom det innebär att vi breddar vårt utbud och ger 
kunderna möjlighet att även välja dieseldrivna utombordare”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

På Nimbus Group pågår ett omfattande arbete för att kunna erbjuda bolagets kunder mer hållbara 
motorlösningar. Förutom att bolaget tagit fram helelektriska Nimbus 305e och Bella Zero kan samtliga 
dieseldrivna inombordsmotorer som kunderna kan välja på redan idag köras på biodiesel av typen HVO100. De 
dieseldrivna utombordarna från Oxe Marine finns i fyra effektklasser och kommer inledningsvis att erbjudas 
tillsammans med båtar av varumärket Nimbus.

För mer information, vänligen kontakta: 
Jan-Erik Lindström, vd, Nimbus Group
E-mail: jan-erik.lindström@nimbus.se

Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har 
flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena 
Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och 
de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2021 1 455 Mkr och hade 391 
anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England, Norge och USA.

Nimbus group är noterat på Nasdaq Stockholm First North sedan februari 2021.
För mer information se www.nimbusgroup.se
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