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Ripasso Energy och AQ Enclosure Systems AB har tecknat 

ramavtal för tillverkning av PWR BLOK 400-F 

 

Ripasso Energy och AQ Enclosure Systems AB har tecknat ett ramavtal som 

innebär att PWR BLOK 400-F kommer att tillverkas av AQ Enclosure Systems. 

Slutmonteringen och leveransprovningen av PWR BLOK 400-F kommer att 

etableras vid AQ’s tillverkningsenhet i Vaggeryd. 

  

 

AQ Group är en global tillverkare av komponenter och system till krävande 

industrikunder. AQ är dessutom närvarande med sitt inköps nätverk på marknader 

med konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och är därför väl lämpad som 

tillverkningspartner till Ripasso Energy för PWR BLOK 400-F. AQ kommer i och med 

tecknande av detta avtal att förbereda för tillverkning av PWR BLOK 400-F i AQ’s 

anläggning i Vaggeryd. Denna anläggning ligger på ett bekvämt avstånd från 

Ripasso Energys verksamhet i Sibbhult där också stirlingmotorer tillverkas i 

Sibbhultsverkens regi. 

”Med dagens avtal med AQ Enclosure Systems så är vi väl förberedda för att kunna 

möta marknadens behov av PWR BLOK. Detta ligger väl i linje med vår strategi att 

jobba med leverantörer med väl utvecklade logistiksystem som möjliggör en snabb 

kostnadsutveckling för våra produkter”, säger Gunnar Larsson, Ripasso Energys Vd 

och grundare. 
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”AQ Enclosure Systems är inspirerade att inleda detta samarbete med Ripasso 

Energy. PWR BLOK är en intressant produkt där vi initialt kommer tillföra kundvärden 

genom konstruktion och industrialisering och i förlängningen genom serieleveranser 

till Ripasso”, säger Martin Elm, Vd för AQ Enclosure Systems AB 

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen 

kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson, e-post: 

ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök 

www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på 

bolagets nyhetsbrev.  

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 28 september 2017 kl. 08.30 CET.  
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