
 
 

 

  מחודשתוך פחות באירופה ׳קראטק לצ פריצת דרך נוספת

 

גיה ם של דנמרק ונורבילשווק תצ׳קראטק נכנס

ערכת אגירה מ למכירת כתב כוונותקבלת מעם 

כמתקן  ,פיילוטאתר להקמת  קינטית שתשמש

 מהירה לרכב חשמלי -אולטרהטעינה 

 

נים קחמושכת ש שלנו הטכנולוגיה הייחודית " לדברי בועז וייזר מנכל צ'קראטק:

לרכב מהירה -אולטרהטעינה ללהציע פתרון אמיתי ונים ת ראשלהיו רוציםהרבים 

 .אירופהצפון בתית מעוומש החדש לטריטוריהעל כניסה מודיעים  היום אנו .חשמלי

 זוהי .וירוקה מעבר לתחבורה חשמליתמובילות בעולם בדועות כיות הנורדינות ידהמ

חתום בקרוב על ל םקווימ ואנו האחרון חודשבו רינובשנייה ע עסקית פריצת דרך

ימוץ נמצא בנקודה הנכונה לאמח במהירות וצוהאירופאי וק הש .עסקאות נוספות

  ״המוצרים של צ'קראטק

 

ערך בופה חברות גדולות באירוים יזמ שכנעל ,פעם אחר פעם ,אנחנו מצליחים״

פריסה ל enablerים הווומ , המסירים חסמיםשל מוצרי החברההמוסף המשמעותי 

ם גם במקומות מהירה לרכבים חשמליי-אולטרהמתקני טעינה ל ש להירה ויעימה

 . בהם רשת החשמל מוגבלת

משמעותי בשוק כשחקן למיצוב אותנו  מקדמות דיווחנו לאחרונהעליהם העסקאות 

 פתרון שמציגים הראשונים , כיוון שאנובאירופה לייםהטעינה לרכבים חשמ תשתית



 
 

מרק היה בדנ השותף. רשת החשמלת תישת ילפער ל סוללות,וסס עשל, שאינו מבב

ו בפתרון שלנו הינו ולפיכך הבחירה שלמבוסס סוללות, בתהליך של בחינת פתרון 

כפתרון כלכלי, בטוח והמוצר שלנו, גיה הטכנול ליתרונות שון חשובה בהבעת אמ

 .יםחשמלירכבים מהירה ל-אולטרה הלתשתית רובוסטית לטעינ ו"ירוק"

וצפוי לקבל שוק שנמצא בצמיחה אדירה לן, הנכופתרון הנכון בזמן מגיעים עם ה ואנ

פרטיות בהקמת התשתית  מענקים ממשלתיים והשקעות רוח גבית משמעותית של

 המעבר לרכבים חשמליים.  חזוןקריטית למימוש ה

 

 30.12.2021כי ביום  לעדכן  שמחה ,חברת צ׳קראטק (צקרט)ת״א: - 2021ינואר ל 2ישראל, 

 להזמנת ,קדנמרב הירוקהבתחום האנרגיה ל הפוע מיזם, לא מחייב כוונות מכתב התקבל

 בדנמרק. Aalborg עירסביבת הב יכולתאתר פיילוט להדגמת  והקמת מוצרי החברה

חדירה אסטרטגי למדינות הנורדיות,  תהליךמ חלק היזם עםרואה בשת"פ אקרטק ׳צ

תחבורה חשמלית. למיטב ידיעת החברה, ל ברהמע בעידוד בעולם מובילות הינןאשר 

 שימושבחינת  בתהליך היזםו Aalborgרם הכירו את מוצרי החברה היו עיריית בט

לפיכך, במערכת אגירה מבוססת סוללות כתשתית לטעינה מהירה לרכבים חשמליים. 

 וב שיש המוסף ערךב, החברה במוצר חשובה אמון הבעת מהווה מהיזםהכוונות  מכתב

"ירוק",  כפתרון נותיווביתרו, נה מהירה לרכבים חשמליים בכל מקוםטעיר פשע"מ לא

 ככל, כי מעריכה החברה נהלתה. סוללות"ב ע מתחרים מפתרונות יותר וכלכלי בטוח

והקמת אתרי ההדגמה  המוצרים הזמנות ,הצדדים בין מחייבים הסכמים שיחתמו

 ראשון גשר ראשכ לשמש תצפויו, ליזם הקשורה חברההראשונים בשוק הנורדי, ע"י 

 משמעותי למוצריה. לשוק חשוב זה, ומנוע צמיחה

 

 העוסק בעידוד Aalborgעיריית בגוף רשמי של פועל כשגריר , Peter Ballingהיזם, 

יים הנדסבחברות ובמיזמים  בעצמו משקיעואף ( Invest in Aalborgהשקעות בעיר )

 -ו Aalborgהערים  בסביבתט בפר, ובדנמרק ובנורבגיה תאנרגיה ירוקה וקיימו בתחום

Herning  בדנמרק והעריםKristiansand ו- Bergen בנורבגיה.  

 לתחבורה חשמלית.מעבר הבעולם בעידוד קיימות ומובילות ידועות כהמדינות הנורדיות 

דנמרק הודיעה לפני כשנה על יעד אגרסיבי של מעבר לתחבורה חשמלית עד לת ממש



 
 

העדר . עם זאת, 70%-ם פליטות גזי החממה בביעד צמצו עד אז עמודע"מ ל 2030

  חדירת הרכבים החשמליים בהיקף נרחב.מזוהה כחסם לתשתית טעינה 

 

של יוזמות ם בדנמרק שמה דגש מיוחד על קידו Aalborgעיריית לפי מכתב הכוונות, 

עירייה, השיתוף פעולה עם פועל בוהיזם  ,Green Hub Denmark -כ  "אנרגיה ירוקה"

משתף היזם בין השאר,  מימוש יוזמות אלו.ב, Invest in Aalborg -במסגרת תפקידו בו

-ואולטרהטעינה מהירה לפתרונות תשתית נה של בבחי Aalborgעיריית  פעולה עם

 .יםחשמלי יםרכב לשמהירה 

בהקמת תשתית טעינה מהירה  לאתגר המשמעותיגרת פעילותו התוודע היזם סמב

בעיריית  ומנהליםיזם ה . מגבלות ההספק של רשת החשמל ורוא פועל, לאבו ה באזור

Aalborg מהווים הטכנולוגיה ומוצרי החברה כי  והתרשמה, החברבחנו את הפתרון של ש

אתרי טעינה  ולהקים לת הרשתגבמ אתגרלהתגבר על  המאפשר ,תשתית "ירוק"פתרון 

 .החשמלללא צורך בשדרוג רשת  ,בתפוצה רחבה ,מהירה

 חברה בבעלות היזםתשמש  לפיוהתקשרות בהסכם  יםבוחנהיזם והחברה  האמור,לאור 

לא נקבעה תקופה לצורך הגעה להסכם מחייב בין  .בדנמרקלמוצרי החברה כמפיץ 

 הצדדים.

אגירה קינטית מוצרי  1-2לרכישת היזם מת נו, התקבל בחברה מכתב כוובשלב ראשון

 Aalborgבאיזור העיר  טפיילו ילהקים אתר על מנת, KPB100מדגם  ,של החברה

  .בדנמרק

בהקשר לרכש מוצרי  סיכמו את התנאים המסחרייםהצדדים  ,מכתב הכוונותבהתאם ל

-כטעינה המהירה, באופן שישמש מתקני אתרים פוטנציאליים להקמת  ובוחנים החברה

"“Use case ובנורבגיהבדנמרק מוצרי החברה וקידום מכירות של ולות להדגמת יכ . 

משתמשים וייצרו ערך גבוה ל ימחישושיוקמו הטעינה המהירה מתקני  כי סבור היזם

 ובנורבגיה.בדנמרק  ביקוש גבוה למוצרי החברה

וצרי מלהגיע לסיכום עם בעלי אתרים רלוונטיים ולהשלים את הזמנת  היזםבכוונת 

 מתוך כוונה זאת .2022עד לסוף הרבעון הראשון בשנת  חייבת,, כהתקשרות מהחברה

   .2022של  יההשני תחצימה במהלך המהירה הטעינה מתקניקמת ה שליםלה

טעינה מהירה  אתרילצורך קידום  Aalborgפעול מול עיריית ל  היזם בכוונת כמו כן

 .Aalborgיית עירבתמיכה של  ,מוצרי החברה ל בסיסע ,נוספים

 



 
 

 

 
 החברה:  ותאוד

מהירה -לטרהענה אוטשרות הינטית המאפת אגירת אנרגיה קמערכו מפתחת ומשווקת (Chakratec) צ׳קראטק

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

ו בהוא ניתן לשילוב בכל אתר שלי תנופה, וטית בגלגרגיה קינת אנת בפטנטים, לאגירגנייחודית ומוה גיטכנולו

 .לת בהספקומוגב ית החשמל חלשהתשת

 

 –יים לים החשמרכב חבת שלצה נרהמעכב תפוחסם המרכזי אפשרת פתרון למאטק, רחה צ׳קשפיתלוגיה הטכנו

ר רוך, לאווח בינוני וארכבם בנסיעות לטושלא יצליחו לעשות שימוש בבעלי הרכבים )חשש ווח" חסם "חרדת הט

בה רחשרת תפוצה בכך שהיא מאפ לה(ת הסולך הנדרש לטעינהארו וח של סוללת הרכב ומשך הזמןמגבלת הטו

לספק את  לא מסוגלתשת החשמל רבהם ים , גם במיקומינה(דקות לטע 15-מ ת טעינה מהירה )פחותנקודו לש

ין ובטוח, "ירוק", אמ כפתרון, רה חדשה לשוק׳קראטק מביאה בשומערכת אגירת האנרגיה של צ. הספק הנדרשה

 .ססי סוללותונות מתחרים, מבות מפתרנמוכה משמעותיוללת שהינו בעל עלות כ

 

 

 


