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Han fick länets Skapa-pris
Spiralfläkten är ett tekniskt genombrott
MALMBERGET

Bengt-Olof Drugge blev
Norrbottens Skapa-sti-
pendiat. Han har nu
möjlighet att vinna riks-
tävlingen på Tekniska
mässan i Stockholm i "

oktober. Hans spiralfläkt
kan 'revolutiui1ei'~ hela
fläktvärlden.

Spiralfläkten är ett tekniskt ge-
nombrott och ett nytänkande
inom fläktvärlden. Det har ett
fläkt-hjul som innebär högre
verkningsgrad och en sänkning
av bullernivån.

En prototyp av den nya fläk-
ten går i besöksgruvan i Kiruna
sedansnart två år.Uppfinnaren
Bengt-OlofDrugge har beteck-
nats som ett tekniskt geni av ti-
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digare arbetsgivare. Han är
övertygad om att spiralfläkten
kan spara in ett helt kärnkraft-
verk i Sverige om alla fläktar
skulle bytas ut mot spiralfläk-
ten.

Stor marknad
Bengt-Olof J)rugge ij,rson till

ingenjör Roland Drugge som
konstruerade pelletsverket i
Malmberget. Den tekniska be-
gåvningen har de båda gemen-
samt och fadern har varit en in-
spirationskälla för sonen.

- Det här är en fläkt som. jag
utvecklat i åtta års tid. Det finns
en stor marknad för fläkten och
principen går att tillämpa på
alla fläktar, säger Bengt-Olof
Drugge som är mycket glad
över priset.
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1 vinst - Värde 1 000000:-
165413

'1 vinst - Valfri BiI/Båt värde 220 000:- 5 alterna-
tiv
070707
3 vinster - Resa alt, valfria varor värne 30 000:-
0182.42 068797 145680
10vinster -l(ontanter10 000:- o",
000468 006219028554067580079316 OE2177
088143092575 113465179843
10 vinster -Kontanter 5 000:-
043623059885 060156068206072384097499
121259122358144581170242
2nn vin"t...J.!-o.;;. ...~"" -----

132164132423134152134628136122137774
138424139518141717142626145450146490
147971148010 148677149104150204 151271
152180152181152415153300153612154047
154361155634155695157446159839161236
161422161547162638162904167761169021
169041171704172699172938173947174259
174641175628176209176618176739177119
178081179735
8 640vinster-2 Ijuslyktor"Comer"mvärmeljgs-,
NybroGlasbruk,värde225:-
008019031 063083090110121128132140
181190215238 259 278 281 2903073.31 33.
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Fläkten kan sänka bullerni-
vån i köksfläktar med 30-40 de-
cibel, den kan användas i
dammsugare och i bilmotorer.
För närvarande arbetar ett fö-
retag i Gällivare med att prova
hur tyst en köksfläkt kan bli.
Förhoppningen är att fläkten

ska vara i produktion inom nå-
got år och generera arbetstill-
fällen till orten.

Gudmund Andersson från
Almi Företagspartner delade ut
Skapas stipeQdium p~ 10000
kronor till Bengt-Olof Drugge. I
motiveringen sägs att fläktkon-

struktionen har en stor framti-
da potential.

Den 17 oktober reser Bengt-
Olof Drugge till riksfinalen på
Tekniska mässan i Stockholm.
Där utses årets Skapa-stipendi-
at som vinner 400 000 kronor.

MARIE RIDDERSTRÖM
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Bengt-Olof
Drugge
represen-
terar nu
Norrbot-
ten i riks-
tävlingen
på
Tekniska
mässan i
Stockholm
i oktober.
Här
utdelar
Gudmund
Andersson
länspriset
på 10 000
kronor till
Bengt-Olof
Drugge. I
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