
 
 

 

 צ'קראטקחברת אישור פטנט נוסף ל

 

 רשות הפטנטים כי לעדכןשמחה ראטק צ'ק

בתחום פטנט האת לחברה  אישרה תישראליה

 טכנולוגיית גלגלי התנופה

(Magnetically coupled flywheel) 

 

הפטנט החדש עוסק בחדשנות ויתרונות מערכתיים לשימוש בגלגל 

 אליוטרה העיקרי המ שוק, ה לטובת אגירת אנרגיה באופן יעילהתנופ

 שתית טעינה מהירה לרכבים חשמלייםת –נת החברה מכוו

  
פטנט זה מעלה את מספר הפטנטים הרשומים על ידי צ'קראטק ברחבי 

 העולם לכ- 16 פטנטים
 

 

 להאצת האחרונים בחודשים עדים אנחנו" אטק:ל צ'קר״מנכ ,לדברי בועז וייזר

 מהפיכה למימוש חשוב מרכיב ת.עולמי כמגמה חשמליים, לרכבים המעבר מהפכת

 שלנו הפתרון חשמליים. ביםרכ של מהירה טעינה שתאפשר התשתית יצירת הינה זו

 תשתית בהם במקומות גם מקום, בכל מהירה טעינה תשתית הקמת מאפשר



 
 

 גלגלי על המבוסס פתרון להציע הראשונים אנחנו בהספק. מוגבלת הינה החשמל

 הליתיום סוללות ייתטכנולוג על משמעותיים ונותיתר בעל הינו זה שביישום ,תנופה

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

 גבוה. בהספק טעינה/פריקה מחזורי שמהווים רכבים טעינות של ותדיר רב מספר

 כן ועל פיתחנוש הייחודית האנרגיה גירתא טכנולוגית יבתל את הווהמ התנופה גלגל

 מהווה  תהליך,ב עדיין שנמצאים כאלוו שאושרו אחריםל בנוסף ה,ז פטנט אישור

 את מבססיםה מתחרים פני לע שלנו הטכנולוגי היתרון שימורו יצירתב וסףנ בךנד

 שימוש ותלעש וונתםכ לע חרונהלא והצהירו תנופה, לגליג על שלהם הפתרונות

 חשמליים. רכביםל הטעינה תשתית – שלנו המטרה וקבש זו בטכנולוגיה

 שישמש צופים ואנו צ'קראטק, של לחדשנות נוספת הוכחה הינו זה פטנט אישור

 לשווקים שלנו החדירה תהליכי את ויחזק שלנו והמיצוב הבידול ליצירת נוסף ככלי

 "ארה"ב.וב באירופה היעד, במדינות

שות ר כי לבשר שמחההחברה   חברת צ׳קראטק (צקרט)ת״א: - 2021 לדצמבר 1ישראל, 

 , בתחום טכנולוגיית גלגלי התנופהטפטנהבקשת את הפטנטים בישראל אישרה לחברה 

(Magnetically coupled flywheel)  טיםנהיום ביומן הפט תפורסםהבקשה  קבלת . 

 .2033וקף הפטנט עד יולי ת

ה לטובת אגירת אנרגיה בגלגל התנופהפטנט החדש עוסק בחדשנות ויתרונות מערכתיים לשימוש 

ן היתר, את אלגוריתם ניהול הפריקה והטעינה של גלגלי התנופה, באופן ן יעיל, ומכסה, ביופבא

גלגלי תנופה(, תוך עבודה  המביא לאופטימיזציית מערכת אגירת האנרגיה הקינטית )מבוססת על

 .בנקודת נצילות אופטימלית של גלגלי התנופה

צפוי להיות  –ם ירה לרכבים חשמליימהה תשתית טעינ –נת החברה מכוו אליוי שוק המטרה העיקר

שוק משמעותי מאוד בשנים הקרובות, לאור ההכרח בתשתית זו ע"מ לאפשר חדירה משמעותית 

 עולמי במשבר האקלים. השל רכבים חשמליים כחלק מהמאבק 



 
 

מהירה  לטובת טעינה במיקומים רבים רשת החשמל לא מסוגלת לספק את ההספק הגבוה הנדרש

ת אגירת אנרגיה, לחיזוק תשתית החשמל באותה נקודה של רכבים חשמליים ולכן, נדרשת מערכ

 שבה מוקמת תחנת הטעינה המהירה. 

לאפשר תפוצה רחבה של נקודות  מנת עללהערכת החברה צפוי ביקוש משמעותי למערכות אלו, 

 טעינה מהירה ובכך להאיץ את המעבר לרכבים חשמליים. 

מבוססי סוללות, מערכת אגירה קינטית )מבוססת גלגלי תנופה( מאפשרת פתרון  רונותבניגוד לפת

 תשתיתי "ירוק", בטוח, אמין וכלכלי. 

א גם לתחרות גוברת בשוק י להביולפיכך, להערכת החברה, הביקוש הצפוי למערכות מסוג זה צפו

 .הנ"ל

על יתרונות בעת , הינו באופן פעולת מערכת האגירה הקינטית, המוגן באמצעות הפטנט שאושר

מהירה לרכב חשמלי בכל להקמת תשתית טעינה  enabler יישום הטכנולוגיה במוצר סדרתי שהינו

 מקום. 

ספר רב ותדיר של מחזורי והה במלשמר ביצועים גבוהים ונצילות גבבכדי תשתית כזו נדרשת 

 טעינה/פריקה בהספק גבוה )טעינות מהירות של רכבים חשמליים(. 

ישור הפטנט נדבך נוסף ביצירת ושימור יתרון טכנולוגי על מתחרים המבססים חברה רואה בא, הכןל

 .את הפתרונות שלהם על גלגלי תנופה

 



 
 

 
 החברה:  אודות

מהירה -ענה אולטרהטת אגירת אנרגיה קינטית המאפשרות המערכו מפתחת ומשווקת (Chakratec) צ׳קראטק

 מבוסס עלברה שפיתחה הח רשת המקומית. המוצרתשתית ה בהספק החשמל של של רכב חשמלי, ללא תלות

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

 .לת בהספקומוגב ית החשמל חלשהתשת

 

 –יים ים החשמלרכב 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 לה(ת הסולך הנדרש לטעינמגבלת הטווח של סוללת הרכב ומשך הזמן הארו

לספק את  לא מסוגלתשת החשמל בהם רים , גם במיקומינה(דקות לטע 15-מ נקודות טעינה מהירה )פחות לש

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

 .ונות מתחרים, מבוססי סוללותת מפתרנמוכה משמעותישהינו בעל עלות כוללת 

 

 

 


