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Ripasso Energy lämnar in patentansökan  

Ripasso Energy AB har idag inlämnat en patentansökning avseende företagets 

produkt PWR BLOK 400-F till det europeiska patentverket (EPO).  

 

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB har lämnat in en patentansökan 

för företagets produkt PWR BLOK 400-F till det europeiska patentverket (EPO). 

Ansökan avser ett system för central kontroll och reglering av arbetsgasen i varje 

Stirlingmotor inom ett PWR BLOK. PWR BLOK är en unik svensk produkt som med 

hjälp av Stirlingmotorer omvandlar restgaser till miljövänlig elektricitet till halva 

kostnaden jämfört med det näst billigaste sättet att producera el idag. Uppfinningen 

som patentansökan avser gör PWR BLOK billigare att tillverka och förbättrar 

produktens effektivitet. 

Ripasso Energy fick sin första beställning av sju stycken PWR BLOK från den 
Sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale i december 2018. Dessa 
kommer att levereras och driftsättas under 2019. Ripasso har även under hösten 
2018 ingått i en avsiktsförklaring med Glencore i Sydafrika avseende en affär på 
mellan 44 – 136 PWR BLOK. 
 
- Eftersom vi levererar och driftsätter den första PWR BLOK till Afarak Mogale i 

Sydafrika under Q1 2019 är det viktigt att söka skydd för de delar av teknologin som 

nu blir publika, säger Gunnar Larsson, VD Ripasso Energy. 

Ripasso Energy bedömer att företaget har god förmåga att försvara den ansökan 
som nu inlämnats i händelse av att den skulle kränkas. Styrelse och Vd kommer dock 
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löpande se över skyddet av PWR BLOK och utöka detta i och med att försäljningen 
ökar. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.  

 

Om Ripasso Energy 

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att 

vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till 

elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser 

jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys 

stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, 

PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi 

med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas 

på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com. 
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