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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

אינהזומצגת.ובכללהחברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהזומצגת
ואחריםסטטיסטייםופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש,עצמאייםנתוניםוניתוחאיסוףמחליפה

אתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשם,נערכההמצגת.לנכונותםאחראיתאינהוהחברההחברהידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדייםידיעלשפורסמו
במסגרתהחברהדיווחיעלמבוססבמצגתהמוצגהמידע.החברהשלוהתקופתייםהמיידייםבדיווחיהלעיוןתחליףמהווהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלוא

לדיווחיביחסבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןשונהבאופןהמוצגיםנתוניםזהובכלל,מהותייםשאינםמעודכניםנתוניםבמצגתלהיכללעשויים,זאתעם.לציבורדיווחיה
יש,ולפיכךהחברהשלוציפיותאומדנים,סובייקטיביותהערכותעלבחלקםהמבוססיםומידענתוניםכוללתזומצגת.לציבורבדיווחיםהמופיעיםלנתוניםוביחסהחברה

.בהתאםבההמפורטלמידעלהתייחס

ההקשרהבנתלצורךבמצגתומשמשיםבעליהםרכושהינםזובמצגתהנזכריםמסחרסימני,בהםשימושזכויותשלחברהאו/והחברהשבבעלותמסחרסימנילמעט
.החברהשלהערךניירותאוהחברהשירותי,החברהלתוכנותביחסכאימותאוכאישורכאמורמסחרבסימנישימושלפרשאין.בלבד

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

עלמבוססזהמידע.החברהבשליטתשאינםאומראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםשיושפעוויכולוודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאו/ולאירועים
סובייקטיביותהערכותעלמתבססותומטבעןוודאיותבלתיהןסבירותשהןסבורהשהחברהאףעלאשר,החברההנהלתשלהיתרבין,המצגתלמועדנכוןוהנחותהערכות

המאפייניםסיכוןמגורמילרבותהחברהשלהתקופתיבדוחהמפורטיםשוניםמגורמים,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.בלבד
לשווקיםוהחדרתםמוצריהפיתוחסיוםלהצלחתהוודאותוהיעדרדרכהבתחילתופיתוחמחקרכחברתהחברהשלאופייהלאורזאתובכלל,החברהפעילותאת

להעריכםניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכןרשויותלרבותשלישייםצדדיםשלהחלטות,הרלוונטיים
.זומצגתלעדכןמתחייבתואינהכאמורהערכהאותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה.החברהבשליטתמצוייםשאינםאומראש

עםלהתייעצותתחליףמהווהאינהוהיאעסקיאומיסויי,משפטיייעוץלהוותכדיזובמצגתבאמוראין.מחייבובלתיכלליבמידעאלאדעתחוותשלכלשהובסוגמדובראין
.ומצבובנתוניובהתחשבמסייעוץלרבות,פוטנציאליותהשקעותעםבקשרוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.אלובהיבטיםמתאימיםיועצים
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מאיצה את מהפיכת הרכב החשמלי
"חרדת הטווח"תוך מתן מענה ל

מאפשרת
טעינה מהירה של רכב חשמלי בכל מקום

באמצעות אגירת אנרגיה 
"ירוקה"כלכלית ו, חדשנית
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, השוק
הבעיה  
והפתרון

1
ההזדמנות
התחרות
הלקוחות

והמודל העסקי

2
מאיצים
קדימה

3

4



Wall street journalשל כתבהמתוך

:לצפייה בכתבה המלאה
https://www.wsj.com/articles/whats-missing-in-the-electric-vehicle-

revolution-enough-places-to-plug-in-except-tesla-11614380406

… The road trips made one thing clear –

Range Anxiety is real, and it can be quite traumatic…
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48%

42%

32%

27%

China

EU

USA

World (Total)

תחזית נתח שוק ממכירות רכב חדש לפי אזור גאוגרפי

Source: Deloitte analysis, EV-Volumes.com, 2020

המהפכה כבר כאן–שוק הרכב החשמלי 

: 2030-ב
מיליון150-למעלה מ

(EV)רכבים חשמליים 

סימני  
השאלה

חדירה  
מסיבית

השקעות מסיביות של  
–הגדולות חברות הרכב 

2025עד $ 260B-כ

יעדים -במדינות רבות 
ורגולציה תומכת להאצת 

המעבר לרכב חשמלי

הכנת  
התשתיות

66



הפער התשתיתי
תשתית רשת החשמל הקיימת  

לא מסוגלת לספק טעינה מהירה  
לרכב חשמלי

כאן לא תמצאו 
!מטען מהיר 

(kW)הספק זמן

5 שעות> 7

10 שעות> 3.5

50 דקות~ 45

150 דקות~ 15

200 דקות~ 10

ש"קווט~ 35–אנרגיה 
מ"ק~ 200–טווח 

77



שעות~ 4טעינת לילה

פתרונות טעינה

דקות10-40

8

LEVEL 1FAST DC LEVEL 2

טעינה איטית
ברשת חשמל  
מוגבלת הספק

תפוצה רחבה

טעינה מהירה
אפשרית רק במיקומים עם 

רשת חשמל חזקה 
תפוצה נמוכה



טעינה איטית
ברשת חשמל  
מוגבלת הספק

תפוצה רחבה

טעינה מהירה
אפשרית רק במיקומים עם 

רשת חשמל חזקה 
תפוצה נמוכה

פתרון 
"  חרדת הטווח"ל

טעינה מהירה
בתפוצה רחבה

פתרונות טעינה
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דקות10-40שעות~ 4טעינת לילה

LEVEL 1FAST DC LEVEL 2



החשמל  מתשתית
הקיימת

והמוגבלת בהספק

הזנה
יעילה

כלכלית
וברת קיימא

אגירה
בהספק גבוה  

לטובת  
טעינה מהירה

EV-של סוללת  ה

פריקה

מערכת אגירת אנרגיה מקומית–הפתרון 
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-הטכנולוגיה 
אגירת אנרגיה קינטית

בגלגל תנופה

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

"  חרדת הטווח"מענה ל
של  תפוצה רחבה באמצעות 

,  מהירה-טעינה אולטרה
!בכל מקום 
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2
ההזדמנות
התחרות
הלקוחות

והמודל העסקי

מאיצים  
קדימה 

3
, השוק

הבעיה  
והפתרון

1
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פוטנציאל שוק ענק

,  מבוססות סוללות ליתיום, ב מחירי שוק של מערכות מתחרות"ע, 2030הערכת החברה לפוטנציאל מצטבר עד )*( 
(גבוה שכרוך בפתרון מסוג זהOPEX-מבלי להתחשב גם ב, בלבדCAPEX-בהתחשב ב)100kWעם הספק מוצא של 

*פוטנציאל  שוק מצטבר
EV-טעינה מהירה ל

-למעלה מ

B60$

VIO 
Vehicles in Operation

TAM 
Total Available Market

SAM 
Serviceable 

Available Market

SOM 
Share 

of Market

-צפויים להיות על הכבישים יותר מ2030עד 
מיליון רכבים חשמליים150

נקודות טעינה מהירהמיליון1.5
מכלל הרכבים החשמליים1%לפי •
מכלל הטעינות30%-יאפשרו כ•

צפויים להיפרס לאורך הכבישים2030עד 
אגירת אנרגיה  ' מע400,000

לחיזוק תשתית החשמל
מנקודות הטעינה המהירה  30%-מניח שכ•

במיקום בו לא כלכלי לשדרג את רשת החשמל

–קראטק 'צ
ראשונה עם פתרון ייחודי

,  "ירוק"כלכלי ו, מוכח
שאינו מבוסס סוללות

1414



פוטנציאל ענק, שוק בנקודת פיתול
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לקוחות ושותפים

אגירת אנרגיה קינטית

ספקי חשמל
Utilities

בעלי ציי רכב חשמלי
Fleet Owner / 

Manager

בעלי נכסים
Property Owners

מפעילי תשתית טעינה
Charge Point 

Operators

ספקי ציוד  
תשתיותופרוייקטי

EPC
16



לקוחות ושותפים

אגירת אנרגיה קינטית

ספקי חשמל
Utilities

בעלי ציי רכב חשמלי
Fleet Owner / 

Manager

בעלי נכסים
Property Owners

מפעילי תשתית טעינה
Charge Point 

Operators

ספקי ציוד  
תשתיותופרוייקטי

EPC
17



הערך ללקוח

ספק החשמל
(מיקום בו התשתית מוגבלת)

מפעיל אתר הטעינה
Charge Site Operator

CHAKRATEC
מערכת אגירת אנרגיה קינטית

צרכן
בעל רכב חשמלי

מ"ק~ 100= שעה 1

מ"ק200=דקות 15

ee

ee
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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 ית
שת

 ת
וק

חיז
ת 

לו
ע

מרחק משנאי  
מתח גבוה

מטר250
יורו למטר מרחק 1000בהנחת עלות של 

19משנאי המתח הגבוה הקרוב



מערכת אגירת אנרגיה של

"ירוק", בטוח, פתרון אמין
ובעל עלות כוללת נמוכה יותר

אגירת אנרגיה
יון-בסוללות ליתיום

ירידה
הדרגתית 
בביצועים

מספר  
מחזורים 

מוגבל

אורך  
חיים 
קצר

–מזהמות
עלויות שינוע  

ומחזור

עלות
כוללת 
גבוהה

מגבלות
סיכוני  בשל 

בטיחות

ית
שת

 ת
וק

חיז
ת 

לו
ע

3שנים 10
:  הגרף מניח

מחזורים3500אורך חיי סוללה של •
,  רכבים ביום בממוצע10תרחיש של טעינת •
'  מעלות מע50%-עלות החלפת סוללות כ•

20אגירה חדשה



יתרון כלכלי  מול  
פתרון אגירה מבוסס  

דוגמא-סוללות 

מבוסס תרחיש של הלקוח•
חסכון משמעותי ללקוח  •

לאורך חיי תשתית הטעינה 
(שנים10-15כ"בדר)
חסכון משמעותי ללקוח•
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Years from ESS Installation

Costs Comparison for Fast-Charging ESS
Chakratec (Flywheel) vs. Li-Ion Batteries

Annual Costs (Batteries-ESS) Annual Costs (chakratec-ESS)

Total Cost of Ownership (Batteries) Total Cost of Ownership (Chakratec)

:  הגרף מניח
כמוצג מצד ימין, בתרחיש שמרני של מיעוט טעינות בשנים הראשונות, מחזורים3500אורך חיי סוללה של •
21אגירה חדשה' מעלות מע50%-עלות החלפת סוללות כ•

חיסכון  
מצטבר  
ללקוח



Amber 
Kinetics

Active 
Power

Beacon 
Power Chakratec

שעות4 פחות מדקה פחות מדקה דקות10-30 זמן פריקה
אנרגיה מתחדשת אל פסק ויסות מהירות EV-טעינה מהירה ל שימוש עיקרי

7,000-8,000 7,000-8,000 17,000 17,000 (ד"סל)מהירות 
פלדה מחושלת

(ג"ק/ ~ 4$)
פלדה מחושלת

(ג"ק/ ~ 4$)
סיבי פחמן

(ג"ק/ > 20$)
פלטות פלדה

(ג"ק/1.5$)
חומר הרוטור

טמונה בקרקע מעל הקרקע טמונה בקרקע מעל הקרקע התקנה
(11,000)נמוך  נמוך (175,000)גבוה  (200,000)גבוה  פריקה-מחזורי טעינה

כן 
(הספק נמוך מאוד)

לא  
(נדרשת מנוחה)

כן 
(קירור נוזלי)

כן 
(קירור אויר)

רציפות פעולה 

גלגלי תנופה-תחרות 

22



Amber 
Kinetics

Active 
Power

Beacon 
Power Chakratec

שעות4 פחות מדקה פחות מדקה דקות10-30 זמן פריקה
אנרגיה מתחדשת אל פסק ויסות מהירות EV-טעינה מהירה ל שימוש עיקרי

7,000-8,000 7,000-8,000 17,000 17,000 (ד"סל)מהירות 
פלדה מחושלת

(ג"ק/ ~ 4$)
פלדה מחושלת

(ג"ק/ ~ 4$)
סיבי פחמן

(ג"ק/ > 20$)
פלטות פלדה

(ג"ק/1.5$)
חומר הרוטור

טמונה בקרקע מעל הקרקע טמונה בקרקע מעל הקרקע התקנה
(11,000)נמוך  נמוך (175,000)גבוה  (200,000)גבוה  פריקה-מחזורי טעינה

כן 
(הספק נמוך מאוד)

לא  
(נדרשת מנוחה)

כן 
(קירור נוזלי)

כן 
(קירור אויר)

רציפות פעולה 

גלגלי תנופה-תחרות 

לאחרונה אותרו חברות  
המצהירות על 
פתרון מוכוון  

לטעינת רכבים חשמליים  
ב גלגלי תנופה"ע

www.teraloop.org
www. levistor.com

החברה מעריכה כי 
פתרונות אלו ברמת  

בשלות נמוכה
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מינוף פתרון האגירה  
לצמיחה בשרשרת הערך

BOOST
אספקת מערכת אגירת 

לחיזוק  , אנרגיה קינטית
תשתית החשמל

BOOST & CHARGE
אספקת פתרון טעינה מהירה מלא  

-ניהול מיקרו, כולל מטען מהיר)
(גריד ותכולות נוספות

BOOST, CHARGE & 
OPERATE

הקמה והפעלה של תשתית  
טעינה מהירה לרכב חשמלי

2424



פתרונות ומודלים עסקיים  , לקוחות

▪CAPEX–מכירת מע '
אגירת אנרגיה

▪Revenue Share–
הסכם ארוך טווח

בעלי נכסיםבעלי נכסיםבעלי ציי רכב חשמלימפעיל תשתית טעינה

▪CAPEX–מכירת מע '
אגירת אנרגיה

אפשרות ליסינג▪
הסכם שירות  + מכירה ▪

ותחזוקה ארוך טווח

▪CAPEX–אגירת אנרגיה' מכירת מע
אפשרות ליסינג▪

הסכם שירות ותחזוקה ארוך טווח+ מכירה ▪
▪Revenue Share–הסכם ארוך טווח

בעלי ציי רכב חשמלי

BOOSTBOOST & 
CHARGE

BOOST, 
CHARGE & 
OPERATE

BOOST & 
CHARGE

25



CAPEXב "מודל עסקי ע

המתאים לאתר הלקוח  מותנה בתרחיש העסקי* 
באתר ועודEVהיקף טעינות , בהיבט עלויות התקנה

ספק החשמל
(מיקום בו התשתית מוגבלת)

מפעיל אתר הטעינה
Charge Site Operator

CHAKRATEC
מערכת אגירת אנרגיה קינטית

צרכן
בעל רכב חשמלי

מ"ק200=דקות 15

ee

ee
CAPEX

ROI–*3-5שנים
שנים> 15–אורך חיים 

26



דוגמא-CAPEXב "מודל עסקי ע

ספק החשמל
(מיקום בו התשתית מוגבלת)

מפעיל אתר הטעינה
Charge Site Operator

CHAKRATEC
מערכת אגירת אנרגיה קינטית

צרכן
בעל רכב חשמלי

300,000$

ROI–3שנים
שנים> 15–אורך חיים 

5$ 25$

מ"ק200=דקות 15

לטעינה$ 20
x

טעינות ליום15
x

ימים בשנה365

100,000 $
רווח שנתי
משירות

טעינה מהירה

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 
27אין לראות בדוגמא זו כמייצגת את כלל העלויות והתרחישים האפשריים



:לקוחיתרונות ל
.בעת קליטת טכנולוגיה חדישהבטחון•
סיכון משותף בהיבט תזרים ההכנסות באתר המיועד•
.שנים10-15-ל( TCO)חסכון בעלות כוללת •

:קראטק'לציתרונות 
חדירה מואצת לשוק ומיצוב כפתרון מוביל•
(שירות)+רווחיות גבוהה יותר מכל מערכת •
מיצוב להזמנות המשך בעת הרחבת התשתית•

מודל עסקי 
Revenue Share

+ מכירת מערכות 
שנים+ 10-שירות ל

מבוסס על התחזית העסקית של הלקוח  
לאתר הטעינה

תשלום ראשוני בהתקנת המערכת•
שירות אחריות ותחזוקה לאורך חיי •

תשתית הטעינה

אפשרות למודל שמציג חסכון והתייעלות 
אל מול העלות האלטרנטיבית  

של פתרון מבוסס סוללות
2828



בועז

מודל עסקי  
Revenue Share-

דוגמא
מבוסס תרחיש של הלקוח•
השוואה מול עלות אלטרנטיבית  •

של פתרון אגירה מבוסס סוללות
.חלוקת הכנסות50%-כ•
ללא סיכון, חסכון משמעותי ללקוח•
קראטק'לצהיקף הכנסות גבוה •
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Revenue-Sharing Business Model –
TCO-Comparable (with Batteries)

Annual Costs (Batteries-ESS) Annual Costs (Chakratec-ESS)

Total Cost of Ownership (Batteries) Total Cost of Ownership (Chakratec)
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תרחיש לקוח באתר הטעינה

29
:  הגרף מניח

כמוצג מצד ימין, בתרחיש שמרני של מיעוט טעינות בשנים הראשונות, מחזורים3500אורך חיי סוללה של •
אגירה חדשה' מעלות מע50%-עלות החלפת סוללות כ•

חיסכון  
מצטבר  
ללקוח



עתידי-הערך ללקוח 

מפעיל אתר הטעינה
Charge Site Operator

CHAKRATEC
מערכת אגירת אנרגיה קינטית

צרכנים
בעל רכב חשמלי

e

ee

שירותי ייצוב רשת

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

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
(EMS)

ספק החשמל
מיקום בו )

(התשתית מוגבלת

e

מאפשר הרחבת מיצוב כפתרון האגירה
,הפתרון לניהול וייצוב הרשת באתר

החשמל  חסכון בעלויותלטובת 
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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

31



הבעיה  , השוק
והפתרון

ההזדמנות
התחרות
הלקוחות

והמודל העסקי

2
–מאיצים קדימה 
התוכנית שלנו

3 1

32



:פיתוח טכנולוגיה ייחודית
אגירת אנרגיה בגלגלי תנופה

ליישומים הדורשים  
ביצועים גבוהים לאורך זמן

מאיצים קדימה

מיקוד הטכנולוגיה  
לתשתית  כפתרון

טעינת רכבים חשמליים

IPO

KPB50-  מדגים
יכולת מערכתית

ייסוד  
החברה

V8גלגל 
פריצת דרך

למוצר סדרתי

2019

2015

2017

2021

2013

3333



תוך שיתופי פעולה טכנולוגיה מוכחת
עם לקוחות ראשונים

באירופהBetaמותקן במספר אתרי 

מכירה ראשונה של מערכת לרשת המלונות  
Premier Innבגרמניה

הביא להוכחת והבשלת הטכנולוגיה ביישום  
המערכתי של טעינה מהירה לרכב חשמלי

ממשיך לשמש את החברה לטובת שיווק  
.והדגמת הפתרון ויתרונותיו

.  של גלגלי התנופה( V6)קודם מבוסס דור 
גבוהותעלויות ייצור

לייפציג

וינה

K
P
B
5
0

המוצר הקיים 

34 :בוינהת"שדהל "לצפייה בדבריו של מנכ
https://chakratec.com/wp-content/uploads/2021/06/WE-testimonial-no-logo.mp4

file:///C:/Users/BoazWeizer/OneDrive - CHAKRATEC LTD.102232015/ChakraTec/Presentations/כנס משקיעים - יוני 2021/WE testimonial no logo.mp4
https://chakratec.com/wp-content/uploads/2021/06/WE-testimonial-no-logo.mp4


–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

3535

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


פריצת הדרך למוצר סדרתי
(:V6ביחס לגלגל )מאפיינים 

אנרגיה2פי אוגר 

הספק מוצא2.5פי מאפשר 

:תודות למבנה חדשני וייחודי

מעלות הייצור0.5

Inherently Safe

מגוון רחב של ספקים לחומרי  
הגלם ולייצור סדרתי

:סטטוס
הוכחת הביצועים המלאים  ✓

2020' הושלמה באוג–
נמצא בשלבים סופיים של  ✓

.בדיקות לפי תקינה
–בחודשים הקרובים ✓

השלמת סרטיפיקציה תוך  
כדי הורדת עלויות נוספת 

(.לקראת ייצור סדרתי)

-KPB100פיתוח אפשרה את פריצת הדרך 
המוצר הסדרתי הראשון של החברה

גלגל תנופה  
V8

36



V8גלגל תנופה 

V8 V6

ש"קוט4.7 ש"קוט2.25 אנרגיה 

קילוואט12 קילוואט5 הספק מקסימאלי

ג"ק700 ג"ק250 משקל

פלטות פלדה אלומיניום חומר רוטור

ש"קוט/דולר130 ש"קוט/דולר530 עלות חומר גלם  
ש"רוטור לקוט

רוטורהכלה מלאה בתרחיש התפרקות 
UL9540ובנוסף  2nd Ed. UL9540 תקן בטיחות

37

,  פריצת דרך של חדשנות
בטיחות ועלות,ביצועים 



סטטוסמוצר סדרתי
השלמת בניית  –2021עד סוף •

-והוכחת אבי טיפוס בשתי תצורות 
אירופאית ואמריקאית

אירופאית  )סיום סרטיפיקציה •
.Q1/22סוף –( ואמריקאית

2022לטובת מכירות , החל שיווק

(:KPB50-ביחס ל)מאפיינים 

אנרגיה2פי אוגר 

–הספק מוצא 2יותר מפי 
100kW120/ דקות 15-לkWדקות10-ל

–צפיפות אנרגטית משופרת 
בשטח חניה בודדת200kWשל boostמאפשר 

עלות יצור מופחתת משמעותית

מיועד לייצור סדרתי המוני  
פ עם יצרן תעשייתי מוביל"בשת

K
P
B
1
0
0

המוצר החדש 
פורץ דרך  

בביצועים ובעלות

3838
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7#

לחדירה לשוק האמריקאי שיתופי פעולה אסטרטגיים

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 פועלת  המדינותמספר 
ב"הקבוצה בארה

+190,000
מנויים רשומים

2,926
ב"מספר אתרים כולל בארה

(אתרים בהפעלה עצמית1,334מתוכם )

פריסה גיאוגרפית
בצמיחהרחבה

+24,000
טעינת רכב חשמלי' פריסת נק

39 :Bloomberg TV-של אריק קוטלר בהראיוןלצפייה בקטע 
https://chakratec.com/wp-content/uploads/2021/06/ARKO-BloombergTV.mp4

file:///C:/Users/BoazWeizer/OneDrive - CHAKRATEC LTD.102232015/ChakraTec/Presentations/כנס משקיעים - יוני 2021/ARKO - BloombergTV.mp4
https://chakratec.com/wp-content/uploads/2021/06/ARKO-BloombergTV.mp4


האצת פעילות  
השיווק והפיתוח  

העסקי

40



טווח קצר–התוכנית שלנו 

סיום פיילוט  
עם ארקו

התנעת ייצור

השלמת תכן 
KPB100מערכת 

השלמת  
תצורה  )טיפוס -אבי

(אמריקאית ואירופית

השלמת סרטיפיקציה
(UL)לפי תקן אמריקאי 

(CE)ותקן אירופי 

השלמת סרטיפיקציה  
v8לגלגל 

התנעת פיילוט עם ארקו

Blinkהתנעת פיילוט עם 

תחילת אספקות 
ללקוחות אירופאים

Q2
2021

Q3
2021

Q4
2021

Q1
2022

Q2
2022

Q3
2022

Q4
2022

חדירה לאירופה

ב"חדירה לארה
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–מאיצים קדימה 
לפריסה גלובלית כספק מוביל בשוק 

2021 2022 2023 2024 2025

וסרטיפיקציהפיתוח 
KPB100של 

ייצור ראשוני  
(ראשונותואספקותפיילוטים)

הערכות לייצור  
סדרתי המוני

ייצור סדרתי המוני בישראל

Scale-upלייצור
ל"בישראל ובחו

10~

שיווק ויצירת שיתופי פעולה 
EVבמדינות יעד מובילות בחדירת 

הפיילוטיםב הצלחת "ע, הרחבת השיווק וההפצה
והרחבת ההשקעות בתשתיות לרכבים חשמליים

10s

100s

100(+)s

של הדור הבא  וסרטיפיקציהפיתוח 
פיתוחנוספיםלישומיםוהרחבת פורטפוליו 

שיווק

ייצור

:הערות
ולכן אינן מייצגות מכירות לשנה, בהתאם למודלים עסקיים שונים, כמויות הייצור מבטאות הערכה לכמות המערכות שימסרו ללקוחות)*( 

או לפי לוחות  /המידע עלול שלא להתממש באופן המתואר ו. ע"א לחוק ני32המידע המפורט הינו מידע צופה פני עתיד לפי סעיף )**( 
42למצגת2הזמנים או בהיקף המתואר בשל גורמים שונים המפורטים בשקף 



תנופה (גלגל ה)
למהפכת

הרכב החשמלי

מינוף ההצלחה  
לשווקים ויישומים

נוספים

שוק מטרה ענק
בנקודת פיתול לצמיחה

B60$
(  מצטבר בעשור הקרוב)

בלבדEVטעינת 

,  ייחודיתטכנולוגיה
מוכחתפורצת דרך ו

פתרון 
"חרדת הטווח"

למהפיכתהחסם המרכזי 
הרכב החשמלי

מהירה-טעינה אולטרה
"ירוקה"כלכלית ו

בכל מקום
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