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מצגת משקיעים
2021פברואר 
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גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד

משפטיתהבהרה

,לפרשהואין,מהווהאינההמצגת.לפעילותהבנוגעבלבדובסיסיתראשוניתאינפורמציהולספק"(החברה":להלן)מ"בעקראטק'צפעילותאתלהציגזומצגתמטרת
.שהואסוגמכל"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרטלרכישתםהצעותלהציעהזמנהאו/והחברהשלערךניירותשללרכישהאולהשקעהכהצעה
,להלן)אביבבתלערךלניירותמהבורסהואישורערךניירותמרשותהיתרקבלתלאחרהחברהשתפרסםתשקיףבסיסעלתעשהשתעשהככלכאמורמכירהאוהצעה

."(הבורסה"-ו"ערךניירותרשות":בהתאמה

זומצגת.ובכללהחברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהזומצגת
סטטיסטייםופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש,עצמאייםנתוניםוניתוחאיסוףמחליפהאינה

אינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשם,נערכההמצגת.לנכונותםאחראיתאינהוהחברההחברהידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדייםידיעלשפורסמוואחרים
לביצועכפוףבההאמורוכלשלםאינוזובמצגתהכלולהמידע.מלאהנאותותבדיקתלבצעהצורךאתמחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצה
ותשקיףלהשלמהתשקיף,הסופיהחברהבתשקיףאוהתשקיףבטיוטותובייחודלציבורהחברהשתפרסםבדיווחיםלעיוןתחליףמהווהאינהוהיאמלאהנאותותבדיקת

ידיעלשיימסרהמידעועלהחברהדיווחיעלמבוססבמצגתהמוצגהמידע.הבורסהואישורערךניירותמרשותההיתרקבלתלאחרהחברהידיעלשיפורסמומדף
ובכלל,מהותייםשאינםמעודכניםנתוניםבמצגתלהיכללעשויים,זאתעם.ידהעלפורסםטרםאשרלהשלמהותשקיףמדףתשקיףהסופיהתשקיףבמסגרתהחברה

ותשקיףהמדףתשקיףהסופיהתשקיףבמסגרתהמופיעיםלנתוניםוביחסהחברהלדיווחיביחסבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןשונהבאופןהמוצגיםנתוניםזה
.בהתאםבההמפורטלמידעלהתייחסיש,ולפיכךהחברהשלוציפיותאומדנים,סובייקטיביותהערכותעלבחלקםהמבוססיםומידענתוניםכוללתזומצגת.להשלמה

,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניהצופהמידע,היתרבין,החברהכללהזובמצגת
המתייחסים,טבלאותאו/וגרפיםאו/ואיוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,החברהפועלתבהםהשווקיםלגביוהןהחברהפעילותלגביהן,עיסקיתאסטרטגיה,יעדים

עלמבוססזהמידע.החברהבשליטתשאינםאומראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםשיושפעוויכולוודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאו/ולאירועים
הערכותעלמתבססותומטבעןוודאיותבלתיהןסבירותשהןסבורהשהחברהאףעלאשר,החברההנהלתשלהיתרבין,המצגתלמועדנכוןוהנחותהערכות

אתהמאפייניםסיכוןמגורמילרבותבתשקיףהמפורטיםשוניםמגורמים,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.בלבדסובייקטיביות
,הרלוונטייםלשווקיםוהחדרתםמוצריהפיתוחסיוםלהצלחתהוודאותוהיעדרדרכהבתחילתופיתוחמחקרכחברתהחברהשלאופייהלאורזאתובכלל,החברהפעילות

אומראשלהעריכםניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכןרשויותלרבותשלישייםצדדיםשלהחלטות
.זומצגתלעדכןמתחייבתואינהכאמורהערכהאותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה.החברהבשליטתמצוייםשאינם

אלאדעתחוותשלכלשהובסוגמדובראין.לנכונותםאחראיתאינהוהחברההחברהידיעלעצמאיבאופןנבדקולאאשר,חיצונייםפרסומיםשלאזכורכוללתזומצגת
כלעל.אלובהיבטיםמתאימיםיועציםעםלהתייעצותתחליףמהווהאינהוהיאעסקיאומיסויי,משפטיייעוץלהוותכדיזובמצגתבאמוראין.מחייבובלתיכלליבמידע
.ומצבובנתוניובהתחשבמסייעוץלרבות,פוטנציאליותהשקעותעםבקשרוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיע
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מאיצה את  

מהפיכת הרכב החשמלי

טעינה מהירה של רכב חשמלי
בכל מקום

,  באמצעות אגירת אנרגיה פורצת דרך
"ירוקה"כלכלית ו
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Chakratec  פיתחה

:טכנולוגיה ייחודית

אגירת אנרגיה בגלגלי תנופה  

ליישומים הדורשים  

ביצועים גבוהים לאורך זמן

אושרו13 2013
שנת  

הקמה

כרטיס ביקור

עובדים
פטנטים

20

פ מוצלחים להוכחת הטכנולוגיה"שת

במספר סבבים$ M19גייסה 

בתהליך8

פ"מו> 50%
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פתרון פורץ
דרך

SKODA CEO, Mr. Bernhard Maier - Testimonial

… The technology absorbs peak loads in the power grid and 

makes it possible to operate ultra – fast charging stations 

even in remote locations. 

The ingenious thing about it is that it’s 100% mechanical, 

and so it does not require chemical batteries…

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6594989837416304640/
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בועז וייזר  | ל "מנכ
בהובלת , שנות ניסיון ניהולי20-למעלה מ•

.פ ותפעול"מו, פעילות עסקית
,  ל באלביט מערכות"סמנכ–Chakratecלפני •

.הובלה עסקית וטכנולוגית
מהטכניון  MBA-מהנדס חשמל ו•
(.Chief engineer)שירות כקצין בצוללות •

אילן בן דוד  | ל טכנולוגיות "סמנכ, מייסד
יזם סדרתי וניסיון ניהולי רחב תוך הובלת וניהול  •

.מספר חברות הזנק
 Genoaל של "מייסד ומנכ–Chakratecלפני •

Color Tech ,עד למכירתה לסמסונג.
,א"ת' מהנדס מכונות ומהנדס חשמל מאונ•
פטנטים  20-ממציא למעלה מ•
.8200-שירות ב•

ניר זוהר | ל לקוחות "סמנכ, מייסד

.לאומי-רבופרוייקטליניסיון רב בניהול עסקי •
ל תפעול גלובלי ותמיכת  "סמנכ–Chakratecלפני •

.  Comverse-ובכיר בStarhome-לקוחות ב
א"ת' מאונMBA-מהנדס חשמל ו•
.8200-שירות ב•

דוד פינקו  | ל פיתוח "סמנכ, מייסד

פ בחברות  "ל מו"שנים כסמנכ25-למעלה מ•
מצליחות וחדשניות

פ בחטיבת "ל מו"סמנכ–Chakratecלפני •
ASMG שלMicrosemi Inc..

פטנטים+ 20ממציא ,א"ת' מהנדס חשמל מאונ•
.  8200-שירות ב•

צוות מוביל חזק ומנוסה
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48%

42%

32%

27%

China

EU

World (Total)

USA

תחזית נתח שוק ממכירות רכב חדש לפי אזור גאוגרפי

Source: Deloitte analysis, EV-Volumes.com, 2019

המהפכה כבר כאן–שוק הרכב החשמלי 

:  2030-ב

מיליון140-למעלה מ
(EV)רכבים חשמליים 

במדינות רבות הוגדרו  

יעדים וצפויה  

רגולציה תומכת  

להאצת התהליך
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EVחסמים מרכזיים לתפוצה רחבה של 

מחיר הרכב

גבוה יותר מרכב עם 

מנוע בעירה פנימית

טווח הנסיעה

מ"ק400-קטן מ

זמן הטעינה

דקות15-יותר מ

!חרדת הטווח 



9 אתגר הטעינה המהירה

LEVEL 1

דקות10-40טעינת לילה

FAST DC

4 HOURS4 ~שעות

LEVEL 2

ש"קווט~ 35אנרגיה של מ טווח    "ק~200

דקות~ 10 דקות~ 15 דקות~ 20 דקות~ 40 שעות3.5 שעות7

200kW 150kW 100kW 50kW 10kW 5kW

הספק ממוצע להזנת

בתי אב  50

זמן 

טעינה

הספק

נדרש



10 הפער  
התשתיתי

תשתית רשת החשמל הקיימת  
לא מסוגלת לספק טעינה 

מהירה לרכב חשמלי

!כאן לא תמצאו מטען מהיר 
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מערכת אגירת אנרגיה מקומית–הפתרון 

הזנה
החשמל מתשתית

הקיימת

והמוגבלת בהספק

יעילה✓

כלכלית✓

וברת קיימא✓

פריקה
בהספק גבוה 

לטובת 

טעינה מהירה

EV-של סוללת  ה

אגירה
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הטכנולוגיה  

אגירת אנרגיה קינטית

קונספט חדשני  

,  וייחודי

מוגן בפטנטים

הספק 

מוצא גבוה

(  אינסוף)200,000

פריקה-מחזורי טעינה

–יעילות כלכלית 

עלות נמוכה  

למחזור טעינה

–קיימא -בר

אינו מבוסס על 

כימקלים מזהמים

מודולריות  

וגמישות  

בהתקנה
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טעינה

מהירה

בהספק

גבוה

ברת קיימאכלכלית

!בכל מקום

מאיצים
את מהפיכת הרכב החשמלי

"חרדת הטווח"תוך מענה ל



14 יקרה ומסובכת-שדרוג תשתית החשמל

במיקומים רבים  

אינה תומכת

בטעינה מהירה

טעינה מהירה בהספק  

הפרעות  גבוה מייצרת 

ליציבות הרשת

–שדרוג התשתית 

יקר , ארוךתהליך 

ומרוכב

-מערכת אגירת אנרגיה מקומית 

מהיר ופשוט ליישום  , פתרון כלכלי

דחיה של פרויקט/ תוך ביטול 

שדרוג התשתית ת
תי

ש
ת

ק 
זו

חי
ת 

לו
ע

מרחק משנאי  

מתח גבוה
מטר250

יורו למטר  1000בהנחת מחיר של 

מרחק משנאי המתח הגבוה הקרוב
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ת
תי

ש
ת

ק 
זו

חי
ת 

לו
ע

3שנים 10

-Chakratecמערכת אגירת אנרגיה של 

"ירוק", בטוח, פתרון אמין

ובעל עלות כוללת נמוכה יותר

CHAKRATEC

ירידה הדרגתית בביצועים

מספר מחזורים מוגבל ואורך חיים קצר

עלות כוללת גבוהה מאוד

הטמנה/ מחזור / עלויות שינוע –מזהמות 

מגבלות בשל סיכוני בטיחות

יון-אגירת אנרגיה בסוללות ליתיום

רכבים  10תרחיש של טעינת , מחזורים4000מניח אורך חיי סוללה של 

אגירה חדשה' מעלות מע60%-ועלות החלפת סוללות כ, ביום בממוצע
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יתרון משמעותי כפתרון בר קיימא

23 times 
smaller 

than Li-ion
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אושרו13
פוטנציאל שוק ענק

רכבים
חשמליים

נקודות  
טעינה מהירה

במיקום בו  
רשת החשמל  
מוגבלת בהספק

150M1.5M30%~

400,000~
מערכות  

אגירת אנרגיה

150,000$
*מחיר השוק

אגירת אנרגיה' למע

**פוטנציאל  שוק מצטבר
EV-טעינה מהירה ל

B60$

הערכת החברה על פי החישוב המוצג)**( 100kWעם הספק מוצא של , מבוססות סוללות ליתיום, ב מחירי שוק של מערכות מתחרות"ע)*( 

,  (Guidehouse)יובהר שבהתאם למגמת הגידול המוצגת במחקר 

B30$-פוטנציאל השוק המצטבר הינו כ

$
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ספק החשמל
(מיקום בו התשתית מוגבלת)

e

$

e

e

$

מ"ק50-100< -שעה 1

מ"ק200< -דקות 15

מפעיל תשתית הטעינה
CPO – Charge Point Operator

צרכן
בעל רכב חשמלי

e

CHAKRATEC
מערכת אגירת אנרגיה קינטית

המודל העסקי
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ספק החשמל
(מיקום בו התשתית מוגבלת)

$ $

מפעיל תשתית הטעינה
CPO – Charge Point Operator

צרכן
בעל רכב חשמלי

CHAKRATEC
מערכת אגירת אנרגיה קינטית

CAPEX
ROI–3 ~שנים

שנים> 15–אורך חיים 

המודל העסקי
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ספק החשמל
(מיקום בו התשתית מוגבלת)

$ $

מפעיל תשתית הטעינה
CPO – Charge Point Operator

צרכן
בעל רכב חשמלי

CHAKRATEC
מערכת אגירת אנרגיה קינטית

CAPEX
300,000$

25$5$

לטעינה$ 20
x

טעינות ליום15
x

ימים בשנה365

100,000 $
רווח שנתי
משירות

טעינה מהירה

דוגמא-המודל העסקי 

ש"קווט/0.7$מול מחיר טעינה מהירה ש"קווט/0.15$עלות חשמל , (מ"ק200-תאפשר טווח נסיעה של כ)ש"קווט35הדוגמא מתייחסת לטעינה של 

אין לראות בדוגמא זו כמייצגת את כלל העלויות והתרחישים האפשריים
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ספק החשמל
(מיקום בו התשתית מוגבלת)

מפעיל תשתית הטעינה
CPO – Charge Point Operator

צרכנים
בעלי רכב חשמלי

CHAKRATEC
מערכת אגירת אנרגיה קינטית

שירותי ייצוב רשת
e

$

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
(EMS)

עתידי-המודל העסקי 

אין ודאות שאכן יתממש, כאשר תפוצת הרכבים החשמליים תהיה רחבה, להערכת החברה מודל זה צפוי להתממש רק בעוד מספר שנים



22 מינוף פתרון האגירה

לצמיחה  
בשרשרת הערך

BOOST

אספקת מערכת אגירת  
לחיזוק  , אנרגיה קינטית

תשתית החשמל

BOOST & CHARGE
אספקת פתרון טעינה מהירה  

ניהול  , כולל מטען מהיר)מלא 

(גריד ותכולות נוספות-מיקרו

BOOST, CHARGE 

& OPERATE
הקמה והפעלה של תשתית  

טעינה מהירה לרכב חשמלי

.חשמלימערכות אגירת אנרגיה קינטית לטובת חיזוק תשתית החשמל לטעינת רכב במכירת יובהר שבשלב זה החברה מתמקדת 

.הכוללת מכירות של מוצרים ושירותים נוספים, EVרחבה יותר בשוק טעינת לפעילות , תבחן בהמשך להרחיב את פעילותההחברה 
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–בטווח הבינוני 

צמיחה במעלה שרשרת הערך

של שוק טעינת רכבים חשמליים

EV-טעינה מהירה ל

:בשנים הקרובות מיקוד החברה

במכירת מערכות  

אגירת אנרגיה קינטית

–בטווח הארוך 

צמיחה ליישומים נוספים

(ניהול אנרגיה ועוד, ייצוב רשת)

פוטנציאל שוק  

B60$של 

01
02

03

אין סוף הזדמנויות לצמיחה, שוק ענק



24 טכנולוגיה מוכחת
תוך שיתופי פעולה עם לקוחות ראשונים

פראג

וינה

לייפציג

רומא
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–מודולרי וגמיש להתקנה "ירוק"פתרון 

Premier Innנמכרה לרשת  KPB50מערכת

קרקעי  -לטעינת רכבים חשמליים  בחניון תת

גרמניה, במלון הרשת בלייפציג

הוכחת מודולריות  
וגמישות התקנה

Premier Inn

Premier Inn Press Release –

December 2020

https://www.premierinn.com/de/de/presse/2020/premier-inn-hotel-in-leipzig-mit-innovativer-elektroauto-schnellladestation.html
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7#

שיתופי פעולה אסטרטגיים
לחדירה לשוק האמריקאי 

פ לפיתוח מוצר משולב  "שת
(  Chakratecאגירה ' מע+ Blinkמטען )

KPB100ב "ע
(בתצורה מתאימה לדרישות התקנים האמריקאים)

מזכר הבנות אסטרטגי 

פ בפיילוט והפצה בצפון אמריקה"לשת

7' רשת חנויות הנוחות מס
ב "בגודלה בארה

בהן  המדינותמספר 

ב"פועלת הקבוצה בארה

+190,000
מנויים רשומים

2,926
ב"מספר אתרים כולל בארה

(אתרים בהפעלה עצמית1,334מתוכם )

פריסה גיאוגרפית

רחבה

בצמיחה

+24,000
טעינת רכב חשמלי' פריסת נק



27 ייעוד תמורת ההנפקה

,  (KPB100)השלמת פיתוח המוצר ✓
בניית אבי טיפוס ואישורם בהתאם לתקינה 

אירופאית ואמריקאית

,  פעילות הנדסית להוזלת עלויות הייצור✓
והעברת המוצר לייצור סדרתי

כולל יכולות  , פיתוח והתאמה לצרכי לקוחות✓
נוספות המרחיבות את פתרון החברה לשוק  

.EV-הטעינה ל

התנעת פיתוח הדור הבא של מוצרי החברה✓

פיתוח עסקי ושיווק

תפעול

היתרה

למימון ההוצאות השוטפות✓

(כולל הון חוזר)

פיתוח מוצרים

בהתאם לצפי המכירות, הקמת מערך תפעול✓

רכש ציוד ומכונות✓

הקמת מערך איכות והכשרת ספקים✓

עיבוי וחיזוק הפעילות העסקית במדינות היעד  ✓

(.דגש על אירופה וצפון אמריקה–בשנים הקרובות )

לתמיכה  , בניית רשת ייצוג מקומית במדינות היעד✓

.שיווקית וטכנית בלקוחות

בניית שיתופי פעולה והצבת אבי טיפוס באתרי  ✓

הלקוחות
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יעיל וכדאי
חסכון משמעותי  

לאורך חיי התשתית 

בר קיימא
,  ללא מזהמים

למיחזורניתן 

אין סוף מחזורי  

פריקה-טעינה

–אורך חיים 

שנים+ 15

פשוט ליישום
, מודולרי

גמישות בהתקנה חיצונית 

פנימיתאו 

!בכל מקום , טעינה מהירה- Chakratecהפתרון של 

הספק מוצא גבוה 
יציבות בביצועים גבוהים
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תנופה למהפכת
הרכב החשמלי

יתרון משמעותי ביחס 

לחלופות ולתחרות

,פתרון מוכח

קיימא-כלכלי ובר

מינוף ההצלחה  

לשווקים ויישומים

נוספים

שוק מטרה ענק  

B60$
(  מצטבר בעשור הקרוב)

בלבדEVטעינת 

טכנולוגיה ייחודית  

ופורצת דרך

פתרון  

"חרדת הטווח"ל
חסם משמעותי  

לתפוצת הרכב החשמלי
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