
 

 

 
 

Pressmeddelande Ängelholm 9 Juli 2019 
 

Cimco Marine AB (publ.) ingår distributionsavtal för OXE Diesel med Rama Motori 
S.p.A., Italien 

 
Cimco Marine AB, tillverkaren bakom OXE Diesel, har ingått ett distributörsavtal med Rama Motori 
S.p.A., Italien. Med ett omfattande servicenätverk och ett gott rykte om sig för eftermarknadsstöd som 
etablerad John Deere-distributör är Rama Motori ett bra tillskott till Cimcos globala 
distributörsnätverk. Med detta avtal öppnar och utvidgar Cimco tillgången på OXE Diesel vid 
Medelhavet. 

 
Rama Motori delar Cimco Marines passion för motorer, teknik, miljö och innovation. De är specialiserade 
på motorer till OEM, eftermarknad och kundservice, produktion och distribution av slutprodukter till, 
primärt, kommersiella applikationer. De har omfattande kännedom om den italienska kommersiella 
marina- och superyachtmarknaden genom den etablerade Rama Marine-divisionen. 
 
Det är med stor glädje Cimco Marine AB välkomnar Rama Motori S.p.A. som distributör for Italien. "Jag är 
säker på att de slutanvändare som har väntat på OXE Diesel-produkter och support inom denna region 
kommer att bli tillfredsställda. Rama har ett omfattande servicenätverk och ett gott rykte om sig för 
efterförsäljningsstöd som en etablerad John Deere-distributör. Ett utmärkt tillskott till vårt globala 
distributörsnätverk. Vi ser väldigt mycket framåt för att arbeta tillsammans och skörda frukter i projekt som 
redan är igång", säger Jim Denley, General Sales Manager, Cimco Marine AB. 
 
Paolo Coccolini, generaldirektör för Rama Motori och Alan Ferrari, försäljningschef för Ramas marina 
division, har samma inställning, de säger: "Vi är mycket glada över att nu bli en del av Cimco Marine-
familjen. Vi tror att vi genom detta partnerskap kan skapa stort intresse på den italienska 
utombordsmarknaden. OXE-produkterna är mycket bra: högsta kvalitet, tysta, väldigt bekväma och bra 
för miljön. Detta är verkligen en nyhet för den marina industrin i Europa och ett helt nytt koncept i Italien, 
den första feedbacken från viktiga aktörer är positiva. Därför är vi övertygade om att snart åtnjuta hög 
efterfrågan i vårt land. " 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: 
tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se. 
 
För mer information, vänligen kontakta 
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82 
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55 
 
Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de 
högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har 
lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. 
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