
 
 

, אחד השווקים הגדולים בעולםמרחיבה את החדירה לצ'קראטק 

 מיליון יורו  2.5וחותמת הסכמים בהיקף מצרפי של 

 

 םמתקני  3חותמת על הסכם להקמת צ'קראטק 

מהירה של רכבים -טעינה אולטרהנוספים ל

 בגרמניה חשמליים 

 

  עליו  קודםמיליון יורו מצטרף להסכם  1.5 בהיקף של חדש חוזה

 מיליון יורו  1-כחתמה החברה לפני כחודש בהיקף של 

 

  ,להקמת מתקנים עסקית תשתית מהווים ההסכמים עם הלקוח

ים שישלימו כבר נוספ מתקנים 3 -ל מזוההפוטנציאל נוספים, עם 

 .מתקנים  8סה״כ בתקופה הקרובה עסקה מצטברת של 

 

  פוטנציאל המהווה  פלח שוק, מלונותבין השאר ב ,יותקנוהמתקנים

 למתקניםהמיקומים המתוכננים  כמו כן, .לצ׳קראטק משמעותי 

אלו צפויים לאפשר חשיפה משמעותית לפתרון הייחודי של 

מדינות צ'קראטק ובכך להאיץ את תהליך החדירה לשוק  הגרמני ול

 אירופה.נוספות ב

 



 
 

 

 של שותפים מקומיים יופעלו ע"י  , הםבהמשך להקמת המתקנים

 . שנים נוספות 5  -שנה + אופציה ל  15 צ'קראטק בגרמניה, במשך 

 

  צ'קראטק זכאית להכנסות נוספות בגין שירות תחזוקה ותפעול

 מערכות האגירה במשך תקופה זו. 

 

 מהרווח  15%-זכאית לכ ו צ'קראטקנקבע מנגנון חלוקת רווח לפי

 מתקני הטעינה המהירה.מהתפעולי 

 

 

 

 שלנוספת לעדכן על עסקה מסחרית שמח  יאנ " לדברי בועז וייזר מנכל צ'קראטק:

נה הישגרמניה בעסקה שניה . הדור המתקדם של מערכות האגירה הקינטית שלנו

הסכם ה. בהכנת התשתית לחדירת רכבים חשמלייםהמתקדמים ביותר אחד השווקים 

 נוספים,מתקני טעינה אולטרה מהירה   3 -למלא  Turnkeyפתרון  לאספקת ,הנוכחי

 ותשלנו מביאהקינטית  שמערכות האגירהערך המוסף המשמעותי את ה מתקף

מהירה לרכבים -אולטרהלהקמת מתקני טעינה  enabler בהיותןללקוחותינו, 

 חשמליים גם במקומות בהם רשת החשמל מוגבלת בהספק. 

 

עדות נוספת ויש בכך  זו עסקה שלישית שאנחנו מודיעים עליה בשבועות האחרונים, 

הפתרון הנכון בזמן הנכון, לשוק שנמצא בצמיחה  המהווה את ,לעניין הרב במוצר שלנו

אדירה וצפוי לקבל רוח גבית משמעותית של השקעות ממשלתיות ופרטיות בהקמת 

הבעת אמון חשמליים. זוהי  קריטית למימוש חזון המעבר לרכביםההתשתית 



 
 

שיושק  ,KPB100-ה ,המתקדם שלנו של המוצרובפוטנציאל בטכנולוגיה שפיתחנו 

 . בחודשים הקרובים

 

וחינוך השוק  אסטרטגית החדירה לשוק שלנו,עסקה זו הינה דוגמא לאופן מימוש 

מהירה -אולטרהשל מתקני טעינה  Turnkey, תוך מתן פתרון המוצר שלנוביתרונות 

ונקודת  עסקה מהווה מודלהבעלי יכולות משלימות.  ,שותפים מקומייםתוך שת"פ עם 

גם ללקוחות נוספים וממצבת אותנו כשחקן משמעותי בשוק תשתית הטעינה  ייחוס

פתרון לפער כחברה הראשונה שנותנת לרכבים חשמליים בגרמניה, ובאירופה בכלל, 

 אינו מבוסס על סוללות.תשתית רשת החשמל באופן כלכלי, מוכח, וירוק, ש

 

אנחנו מוכיחים שאנחנו מבטיחים ומקיימים. רק לפני חודש וחצי הודענו על פוטנציאל  

להזמנת המשך קרובה, וכבר אנחנו מתרגמים את ההבטחה להתקשרות חוזית ואף 

על  , בטווח הזמן הקרוב,של צבר ההזמנות מודיעים על פוטנציאל להרחבה נוספת

ניב שאנחנו מאמינים שי שיווקי עם הלקוח, כערוץ השנוצר מערכת היחסים בסיס 

ההתעניינות ומחזקת את הבטחון גם של  את כל הזמנה מגבירהנוספות.  רבות הזמנות

אני סמוך ובטוח  .אירופה, בפתרון שלנובלקוחות נוספים, בגרמניה ובמדינות נוספות 

 .הזמנות נוספות היקף משמעותי שללו לתנופה עסקית את העניין הרבשנדע לתרגם 

 

 

 ,הזמנת המשך בגרמניה עלעה היום ימוד  חברת צ׳קראטק (צקרט)ת״א: - 2021 ינואר ל 18ישראל, 

אשר הינה השותף המקומי של ) הגרמנית  EESחברת ו בין צ'קראטק מערכת הסכמיםבמסגרת 

ובעלת נסיון ומוניטין בייזום השקעות  בין חברת השקעות שמושבה בגרמניהל ,(חברת צ'קראטק

מתקנים לטעינה  3לשיתוף פעולה בהקמת . ההסכם שנחתם הוא בנכסים מניבים בתחומי האנרגיה

של החברה, המשמשים לחיזוק  100KPB-מהירה של רכבים חשמליים בהן ישולבו מוצרי ה-אולטרה

הסכם זה מצטרף להסכם  .טעינההרשת החשמל באתר הטעינה מהירה ומאפשרים האצת קצב 

 . להקמת שני מתקנים דומיםדומה עליו חתמה החברה לפני כחודש 



 
 

הבינלאומי של הרכבים ת החברה להחדרת מוצריה לשוק יממימוש אסטרטגימכירה זו הינה חלק 

כתשתית קריטית מהירות -אולטרהעמדות טעינה ל ונזקקצומח במהירות אשר החשמליים 

 . החזון למעבר לרכבים חשמלייםומימוש  להורדת חרדת הטווח

. כמו כן, במסגרת KPB100ההתקשרות כוללת מכירה מסחרית של מוצרי החברה מדגם  .1

התקשרות זו וכחלק ממימוש אסטרטגית החברה להחדרת מוצריה לשוק, החברה תספק 

מלא של  Turnkey)המפעילה גורמים מקומיים נוספים(, פתרון  EESללקוח, באמצעות 

 מהירה לרכב חשמלי. -ולטרהאמתקני טעינה 

של החברה  KPB100 -מתקנים שיכללו, כל אחד, את מוצר ה 3במסגרת ההתקשרות, יוקמו  .2

 אתרים שונים: 3-ב

 Reiskirchen bei Giessenפארק עסקים ומסחר בעיר  (1

 במינכן ובשטוטגרט -מלונות  2 (2

 

הגיעו להסכמות עם בעלי מקרקעין לחכירת האתרים לתקופה של  EES -הלקוח, החברה ו .3

שנים נוספות, בתמורה לתשלום דמי שכירות  5-שנים, עם אפשרות להארכת התקופה ב 15

 שנקבעו בין הצדדים. 

והחברה )בסיוע קבלני  EESבמסגרת ההתקשרות, מתקני הטעינה המהירה יוקמו על ידי  .4

מיליון אירו, מהם  0.5 -המתקנים הינו כמ אחד כל משנה מקומיים(. היקף ההשקעה בהקמת

ויתרת  100KPB-מהווים את התמורה לחברה עבור אספקת והתקנת מוצרי ה 70% -כ

והעבודות הנדרשות להקמת מתקני הטעינה  מרכיבי המתקןההשקעה הינה עבור שאר 

 מהירה. -אולטרהה

והחברה )באמצעות קבלני משנה  EESלאחר הקמתם יופעלו מתקני הטעינה המהירה על ידי  .5

שנים, כאשר ללקוח האופציה להאריך את תקופת ההפעלה  15מקומיים( למשך תקופה של 

שנים נוספות. ההוצאות השוטפות של אתרי הטעינה המהירה ישולמו מתוך ההכנסות  5-ב

הצפויות מהפעלת המתקנים, וכחלק מהוצאות אלו החברה זכאית לתשלום שנתי בגין 

 .100KPB-חזוקה למוצרי השירותי ת

השוטף )ככל שינבע מהפעלת  כמו כן, בהסכמים נקבע מנגנון חלוקת הרווח התפעולי .6

מהרווח  15%-. לפי מנגנון זה, תהיה החברה זכאית לכEES -המתקנים(, בין הלקוח, החברה ו

 התפעולי של מתקני הטעינה המהירה.



 
 

ול גם בדרך של העמדת פתרון התקשרות זו הינה במסגרת מימוש אסטרטגיית החברה לפע .7

( של מתקני טעינה מהירה, שיוקמו ויתופעלו ע"י החברה )לרבות באמצעות Turnkeyמלא )

-גורמים מקומיים במדינות היעד(, כאשר מערכת האגירה הקינטית של החברה, מוצר ה

KPB100 משמשת כמרכיב מהותי, שבאמצעותו מתאפשרת טעינה מהירה על אף מגבלות ,

תשתית רשת החשמל באתר הטעינה המהירה.  החברה מעריכה כי מאפייני ההספק של 

התקשרות זו,  הערך המוסף של מוצרי החברה שבאים לידי ביטוי באמצעותה, והקמת 

המתקנים תוך שת"פ עם גורמים מקומיים, עשויים לעודד לקוחות נוספים בגרמניה לפעול 

תית טעינה מהירה לרכבים באמצעות החברה והשותפים שלה, לטובת האצת הקמת תש

 חשמליים, ובפרט במקומות בהם רשת החשמל מוגבלת בהספק. 

 

בקשה לקבלת מענקי תמיכה רשויות בגרמניה למימון הקמת  הודיע כי הגיש  הלקוחבנוסף,  .8

מיליון יורו. בקשה  4-אתרים שונים, בהיקף השקעה כולל של כ 8-מתקני הטעינה המהירה ב

-האתרים שדווחו ב 2עבורם כבר בוצעה התקשרות חוזית )האתרים ש 5זו הינה עבור 

אתרים נוספים שכבר זוהו  3 -האתרים הנוספים שמדווחים בהודעה זו( ו 3-ו 7.12.2021

ומתנהל מו"מ מול בעלי האתרים להקמת מתקני טעינה מהירה בתחומם. ככל שיושלם 

ו, הרי שבכך יש המו"מ בהצלחה והרשויות יאשרו את מענק התמיכה במימון באתרים אל

אתרים נוספים )שכל אחד מהם כולל  3-פוטנציאל להזמנות נוספות בטווח הזמן הקרוב ל

 (.KPB100לפחות יחידה אחת של מוצרי החברה מדגם 

לפי הערכת הלקוח, תשובת הרשויות לגבי בקשת המימון של האתרים שבוצעה עבורם  .9

לקוח כי ככל שלא יתקבלו התקשרות, צפויה בחודשים הקרובים. עם זאת, סוכם עם ה

, תחל הקמת המתקנים גם ללא 2022מענקים מהרשות הממשלתית עד סוף חודש יוני 

המענקים, לא שינוי בתנאי העסקה מבחינת החברה. גמר הקמת המתקנים והפעלתם 

 .2022 4המסחרית צפויים במהלך רבעון 

 

 

 
 החברה:  אודות

מהירה של -מפתחת ומשווקת מערכות אגירת אנרגיה קינטית המאפשרות הטענה אולטרה (Chakratec) צ׳קראטק

רכב חשמלי, ללא תלות בהספק החשמל של תשתית הרשת המקומית. המוצר שפיתחה החברה מבוסס על 



 
 

טכנולוגיה ייחודית ומוגנת בפטנטים, לאגירת אנרגיה קינטית בגלגלי תנופה, והוא ניתן לשילוב בכל אתר שבו 

 .ית החשמל חלשה ומוגבלת בהספקתשת

 

 –רכבים החשמליים  המעכב תפוצה נרחבת שלחסם המרכזי מאפשרת פתרון להטכנולוגיה שפיתחה צ׳קראטק, 

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

בכך שהיא מאפשרת תפוצה רחבה  הארוך הנדרש לטעינת הסוללה(מגבלת הטווח של סוללת הרכב ומשך הזמן 

, גם במיקומים בהם רשת החשמל לא מסוגלת לספק את דקות לטעינה( 15-של נקודות טעינה מהירה )פחות מ

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

 .ללת נמוכה משמעותית מפתרונות מתחרים, מבוססי סוללותשהינו בעל עלות כו

 

 

 


