
 
 

מעמיקה את החדירה לשוק הגרמני של תשתיות זוז פאוור 

  לטעינת רכבים חשמליים

 
חתמה על מכתב  זוז פאוור )לשעבר צ׳קראטק( 

 כוונות להקמת תשתית טעינת רכבים חשמליים
 35-כהמונה כיום רשת מלונות בגרמניה ב

  ונמצאת במגמת התרחבות  מלונות
 
 

 
 ולקהל הרחב, המלונותרשת הטעינה המהירה תינתן כשירות ללקוחות 

בהם  במתחמי הרשת ZOOZ של Power Booster -ל הודותותתאפשר 

 רשת החשמל מוגבלת בהספק

 
 

 מגמה עולמיתל בתקופה האחרונהאנו עדים " ZOOZ,ל ״מנכ ,לדברי בועז וייזר

חקיקה מודעות והנתמכת ב, רכבים חשמלייםל המעבר של האצת הולכת וגוברת

גוברת הדרישה של בעלי לטעינת הרכבים.  תשתיתשל  מתרחבתופריסה  סביבתית

, ולכן מהירה-, ובפרט לטעינה אולטרהרכבים, לשירותי טעינה לרכבים החשמליים

ים ללקוחותיהם שירותמחפשות פתרונות ישימים על מנת להעניק רבות חברות 

ולתת לגופים מקצועיים למצוא עבורם  רבים מעדיפים לשמור על "ראש שקט" אלו.

 את הפתרון הנכון והיעיל ביותר להקמת תשתית זו.

מהירה -מאפשר הקמת תשתית טעינה אולטרה Power Booster -ה ,הפתרון שלנו

יעיל ונגיש. ובכך מהווה פתרון  רשת החשמל מוגבלת בהספק םגם במקומות שבה

מתן הצורך במכתב הכוונות שנחתם עם רשת בתי המלון בגרמניה מעיד על כך ש

אינו עוד בגדר מותרות באירופה,  בתי עסקים שוניםללקוחות טעינה מהירה פתרון ל



 
 

מי שעד  עבורהופך להכרח ע"מ לשמר ולחזק את המיצוב בעיני הלקוחות, גם אלא 

שמגמה זו תלך ותגבר, . אני מאמין כה לא עסק ישירות בתחום טעינת הרכבים

לשירותי טעינה  enablerפתרון שלנו, כפתרון שהינו והדרישה לואיתה גם הצורך 

  .״מהירה על אף מגבלות רשת החשמל-אולטרה

 

 

כי חתמה עה היום יודמ זוז פאוור )לשעבר צ׳קראטק(חברת  (זוז)ת״א: - 2022  לאפריל 24ישראל, 

בתי  30-מונה נכון למועד זה למעלה מאשר  בגרמניהרשת בתי מלון עם מכתב כוונות לא מחייב על 

להקמת תשתית טעינה לרכבים חשמליים במתחמי רשת בתי המלון בגרמניה, כשירות מלון 

 ללקוחותיה בפרט ולקהל הרחב בכלל.

תית הטעינה צפויה לכלול גם מטענים מהירים במסגרת מכתב הכוונות, ציינה רשת בתי המלון כי תש

( במקומות בהם רשת Power Boosterולכן בכוונתה לעשות שימוש במוצרי החברה כמאיצי טעינה )

 החשמל מוגבלת בהספק.

 בכוונת הצדדים לנהל מו"מ לצורך הגעה להסכם מפורט ומחייב על בסיס העקרונות הבאים:

a. שתית הטעינה בכל המלונות שהיא מפעילה רשת בתי המלון תתיר לחברה להקים את ת

 בגרמניה )כולל אלו שיצטרפו בעתיד לרשת(.

b.  במקומות שבהם רשת החשמל לא מאפשרת תשתית טעינה מהירה, תיבחן )בכפוף להתכנות

 ( של החברה.Power Boosterטכנית וכלכלית( התקנת מאיץ טעינה )

c. תחמי הרשת והפעלתה למשך רשת בתי המלון תתחייב לאפשר את הקמת תשתית הטעינה במ

שנה )או עד סוף תקופת החכירה, במתחמים המוחכרים על ידה(, כולל מתן גישה חופשית  15-כ

)לרבות לציבור שאינו לקוח של רשת בתי המלון( לתשתית הטעינה. בתמורה רשת בתי המלון 

 מהכנסות טעינת רכבים חשמליים באמצעות תשתית הטעינה. 1%-תהיה זכאית ל

d. החברה )ואמצעות שותפיה המקומיים( לבצע את הבדיקות הנדרשות, טכנית  באחריות

וכלכלית, במתחמי רשת בתי המלון, ביצוע תכנון, הקמה והפעלת תשתית הטעינה באופן 

מותאם לכל מתחם רלוונטי )טעינה איטית / מהירה(. כמו כן באחריות החברה, ועל בסיס מכתב 

 ורך מימון, הקמה והפעלה של תשתית הטעינה.הכוונות, להתקשר עם צדדים שלישיים לצ

מזכר ההבנות יסתיים באופן אוטומטי במועד החתימה על ההסכם המפורט )כהגדרתו לעיל( ובכל 

 , אלא אם הצדדים החליטו להאריך את תוקפו.31.12.2022מקרה לא יאוחר מיום 

 



 
 

 המפורט.החברה תשוב ותעדכן בעניין בהתאם להוראות הדין ככל שייחתם ההסכם 

 

 

 החברה:  אודות

-מפתחת ומשווקת מערכות אגירת אנרגיה קינטית המאפשרות הטענה אולטרה) צ׳קראטקזוז פאוור )לשעבר 

  . רשת החשמל חלשה ומוגבלת בהספקתשתית  גם במקומות בהםמהירה של רכב חשמלי, 

 .אנרגיה קינטית בגלגלי תנופההמוצר שפיתחה החברה מבוסס על טכנולוגיה ייחודית ומוגנת בפטנטים, לאגירת 

תשתית החשמל הקיימת שאינה מאפשרת  –של מהפיכת הרכב החשמלי חסם המרכזי מוצר זה מאפשר פתרון ל

, "חרדת הטווח". מתוך פער זה נובעת דקות לטעינה( 15-)פחות ממהירה -הקמת תשתית רחבה לטעינה אולטרה

סיעות לטווח בינוני וארוך, לאור מגבלת הטווח של סוללת חשש בעלי הרכבים שלא יצליחו לעשות שימוש ברכבם בנ

 . הרכב ומשך הזמן הארוך הנדרש לטעינת הסוללה

, גם במיקומים בהם רשת החשמל לא מסוגלת מהירה-אולטרהנקודות טעינה , מאפשר הקמת ZOOZהפתרון של 

ח, שהינו בעל עלות כוללת כפתרון "ירוק", אמין ובטו לספק את ההספק הנדרש ובכך מביא בשורה חדשה לשוק,

 .נמוכה משמעותית מפתרונות מתחרים, מבוססי סוללות

 


