
 
 

 בארה״ב רופה ובאישונים שני אישורי פטנטים 

 

הודיע  האירופי נטיםהפט משרד מודיעה כיראטק צ'ק

בתחום פטנט לה  על כוונתו לאשרלחברה 

 טכנולוגיית גלגלי התנופה 

 

 

, ד הפטנטים האמריקאירלאחרונה ע"י מש אושרש פטנט נוסףופטנט זה 

קראטק 'של צית לוגמובילות הטכנוירת ובשימור הציב הינם נדבך נוסף

הספק אופטימלי של היהול ונ רגיה חשמלית בגלגלי תנופהאגירת אנב

טעינה מהירה ל טכנולוגיה כתשתיתה של הישומביכנדרש המופק מהם, 

  .של רכבים חשמליים

 

 

 צתאדשים האחרונים להבחו דיםאנחנו ע" אטק:ל צ'קר״מנכ ,לדברי בועז וייזר

מימוש מהפיכה . מרכיב חשוב ליתולמה עבים חשמליים, כמגמלרכהמעבר  תכמהפ

הפתרון שלנו . חשמלייםהתשתית שתאפשר טעינה מהירה של רכבים יצירת  הזו הינ

במקומות בהם תשתית  ום, גםת תשתית טעינה מהירה בכל מקקמהמאפשר 

 גליגל אשונים להציע פתרון המבוסס עלאנחנו הר .פקת בהסמוגבלהינה החשמל 

יום הלית ללותסועל טכנולוגיית  משמעותיים תרונותי בעלהינו שום זה בייש ,תנופה



 
 

ביצועים גבוהים ואמינות גבוהה על אף  המשמר ובטוח כפתרון "ירוק"  ,הנפוצה

  .מספר רב ותדיר של מחזורי טעינה/פריקה בהספק גבוה

 

 על כןו נושפיתח הייחודית ת אגירת האנרגיהטכנולוגיבת לימהווה את גלגל התנופה 

פני על שלנו טכנולוגי היתרון הרת ושימור נדבך נוסף ביציהווה מ לו ים אטפטנאישור 

ה על אחרונהצהירו לו, מתחרים המבססים את הפתרונות שלהם על גלגלי תנופה

כבים רתשתית הטעינה ל –בשוק המטרה שלנו זו  כנולוגיהבטלעשות שימוש כוונתם 

  חשמליים.

ישמשו ואנו צופים ש, צ'קראטקהוכחה נוספת לחדשנות של ם אלו הינו אישור פטנטי

ירה שלנו לשווקים ויחזקו את תהליכי החדנו דול והמיצוב שלככלי נוסף ליצירת הבי

 .ה ובארה"בבאירופ ,יעדבמדינות ה

 ״

 

ים הפטנט משרדכי  הודיעה היום חברת צ׳קראטק (צקרט)ת״א: - 5252 לאוגוסט 52ישראל, 

 תחום טכנולוגיית גלגלי התנופהי בט אירופברה פטנעל כוונתו לאשר לחברה חלדיע האירופי הו

(Magnetically coupled flywheel).  המנוע של גלגל  הייחודי של למבנה מתייחס הפטנט החדש

פשוט מאפשר פעולה רצופה בהספק גבוה של המנוע החשמלי ע"י קירור ה, החברההתנופה של 

 י. מוש במאוורר סטנדרטשל הסטאטור תוך שי לוזו

ישום הטכנולוגיה במוצר סדרתי ובפרט הינו בעל יתרונות בעת י של גלגל התנופהי ודהמבנה הייח

תשתית הטעינה המהירה לרכב חשמלי. תשתית  -בשוק המטרה העיקרי אליו מכוונת החברה 

פר רב ותדיר של מחזורי סהטעינה נדרשת לשמר ביצועים גבוהים ואמינות גבוהה על אף מ

רת ושימור יתרון באישור הפטנט נדבך נוסף ביציגבוה. לפיכך, החברה רואה ספק טעינה/פריקה בה

 טכנולוגי על מתחרים המבססים את הפתרונות שלהם על גלגלי תנופה.

אותו במדינות שונות לאשרר  החברהתוכל  על ידי משרד הפטנטים האירופי לאחר אישור הפטנט

  באירופה.



 
 

 ממשרד הפטנטים האמריקאיעל קבלת פטנט  כברשהתקבל לא מ ורשאיל ה מצטרףאישור פטנט ז

מתייחס  . פטנט זה system and method for a station providing grid support    שכותרתו

או  טעינה מהירה לרכביםהתומכת ב לעקרונות ההפעלה האופטימלית של מערכת גלגלי תנופה

ל סמך הניסיון שנצבר הפטנט נכתב ע .גיבוי ותמיכה ברשת החשמלש לבשימוש אחר המשמ

ההספק המופק מגלגלי התנופה בהיבט של יציבות ניהול ל בחברה באלגוריתמים אופטימליים 

  , אמינות אספקה ונצילות .רשת

 



 
 

 
 החברה:  אודות

מהירה -ענה אולטרהטמפתחת ומשווקת מערכות אגירת אנרגיה קינטית המאפשרות ה (Chakratec) צ׳קראטק

 מבוסס עלברה שפיתחה הח רשת המקומית. המוצרבהספק החשמל של תשתית ה של רכב חשמלי, ללא תלות

בו רגיה קינטית בגלגלי תנופה, והוא ניתן לשילוב בכל אתר שגנת בפטנטים, לאגירת אנייחודית ומוה גיטכנולו

 .ית החשמל חלשה ומוגבלת בהספקתשת

 

 –יים רכבים החשמל חבת שלצה נרהמעכב תפוחסם המרכזי מאפשרת פתרון לאטק, רשפיתחה צ׳קהטכנולוגיה 

שלא יצליחו לעשות שימוש ברכבם בנסיעות לטווח בינוני וארוך, לאור בעלי הרכבים )חשש ווח" חסם "חרדת הט

בה בכך שהיא מאפשרת תפוצה רח ך הנדרש לטעינת הסוללה(מגבלת הטווח של סוללת הרכב ומשך הזמן הארו

לספק את  לא מסוגלתשת החשמל בהם ר, גם במיקומים ינה(דקות לטע 51-מ נקודות טעינה מהירה )פחות לש

כפתרון "ירוק", אמין ובטוח, מערכת אגירת האנרגיה של צ׳קראטק מביאה בשורה חדשה לשוק, . הספק הנדרשה

 .נמוכה משמעותית מפתרונות מתחרים, מבוססי סוללותשהינו בעל עלות כוללת 

 

 

 


