
  

 

 הרכבים החשמליים פינרג׳י מעמיקה את חדירתה לשוק

 ההודי 

 

 

האוויר -סוללת אלומיניוםפינרג׳י תשלב את 

בשיתוף  ריקשה חשמליתבתחה י החשמלית שפ

 Indian Oil Corporationעם חברת 

 

מהצומחים הינו  החשמליות בהודוריקשות שוק ה״ :מנכ״ל פינרג׳ילדברי דיוויד מאייר, 

 אף ת בביקושמשמעותי עלייה צופות כאשר התחזיותבעולם בתחום הרכב החשמלי 

 . 2025 בשנת חשמליותכמיליון ריקשות  עד לכדייותר בשנים הקרובות 

 Oilבגלל מערכת היחסים שמסדנו עםוכן אנו מכוונים לשוק זה בגלל גודלו 

Corporation  Indian בשליטת ממשלת הודו, שהיא גם  ענקית אנרגיה שהינה חברת

  .י׳מאמינה מאוד בטכנלוגיה של פינרגושותפה שלנו  

ולמצוא  אפס פליטהליישם מדיניות הממשל ההודי העצומה מצד  דרישהבאנו רואים 

אוויר -אלומיניוםיתרון רב עבור מערכת ה מהווה, הזדמנות הפתרונות אנרגיה חסכוניים

פינרג׳י יאפשרו לריקשות חשמליות להסיע של אוויר -וללות האלומיניוםס .נושפיתח

 . נוסעים ללא זיהום ותוך שמירה על הסביבה

התועלת הסביבתית מחשמול הריקשות היא מובהקת, מדובר בכלי רכב הנעים במרכזי 

המזהמים של ריקשות  הערים ומהווים מוקדי זיהום אוויר ופיח. ביחס למנועי הבעירה

רגילות, כלים אלה מאפשרים הורדה של זיהום האוויר לאפס וצמצום של זיהום הרעש 

 .לרמה הקרובה לאפס



  

 

רבות, מפרנס משפחות הטמעת הסוללות בריקשות, כלי התחבורה הנפוץ בהודו ו

 ״.ות מהותיותללא הפסקעבודה פרודקטיבי יותר, לקיים יום יאפשר 

 

אוויר -מפתחת טכנולוגיית מתכתה ,)ת״א: פנרג( ׳יפינרגחברת  -  2022 לינואר Xישראל, תל אביב, 

שמחה  (,המאפשרת הפקת חשמל משילוב של חמצן מהאוויר החופשי עם מתכות )אלומיניום ואבץ

חתמה על הסכם שיתוף פעולה לבחינת שילוב מערכת האנרגיה של החברה בריקשה לעדכן כי 

 Indian Oil Corporation עםיחד  שלה אשר הוקמה כמיזם משותף IOPחברת עם  חשמלית

Limited גז, העל הממונה  האנרגיהבשליטת ממשלת הודו, וכפופה למשרד אנרגיה  שהינה חברת

 בהודו.  פלדההנפט וה

-העושה שימוש בטכנולוגיית אלומיניום פינרג'ילשילוב מערכת האנרגיה של החברות תפעלנה ביחד 

בישראל   יחלו בפיילוטולאחר מכן , וס של רכב חשמלי תלת גלגלי "ריקשה חשמלית"אוויר באב טיפ

 .בהודוו

של חברת אוויר -אלומיניוםהמערכת  תהתאמל החברותוהפיילוט יושלם בהצלחה, יפעלו  במידה

, כאשר הפעולות שיידרשו לכך אספקה מסחריתהתחלת לו חשמליותה ותלשוק הריקשפינרג'י 

 .במסגרת הסכם מפורט שייחתם לאחר השלמה מוצלחת של הפיילוטיפורטו ויסוכמו 

בשנים  צמח משמעותית החשמליות בהודוריקשות הסכם זה מגיע על רקע העובדה כי שוק ה

כמיליון  עד לכדיבשנים הקרובות  גובר ת בביקושמשמעותי עלייה צופות כאשר התחזיותהאחרונות, 

 . 2025 בשנת חשמליותריקשות 

פתרונות אנרגיה חסכוניים עבור ריקשות ול מזהמת לאפס פליטה הגוברת דרישהרואה ב פינרג'י

 .שפיתחהאוויר -אלומיניוםהשל מערכת  רחבההזדמנות לפריסה כ חשמליות

אוויר -מערכת האלומיניוםמחודשת של הטעינה ה ישירות, החברותכחלק מהתוכנית הכוללת של 

ברשת  יסופקו ,האלומיניוםסוללות החלפת א שהו ,שתותקן בריקשה החשמלית בשלב היישום

 . ברחבי הודוהפרוסות תחנות דלק  30,000-יום כמפעילה כאשר  ,IOCL תחנות הדלק הקיימות של

הפוך לכלי אטרקטיבי לריקשה החשמלית לצפוי לאפשר  IOPהחברה מעריכה כי שיתוף הפעולה עם 

תחליף בעל יתרונות רבים ביחס כיום בשוק ההודי ולהוות  קיימותהחשמליות היותר ביחס לריקשות 

 מנועי בעירה.על מבוססות שלריקשות 

 

 פינרג׳י:אודות 



  

 

 

 תאגירומערכות לייצור, גיבוי בפיתוח , העוסקת הירוקהבתחום האנרגיה הפועלת ישראלית ה פינרג'י הינה חבר

מאפשרת הפקת חשמל משילוב של אוויר -טכנולוגיית מתכת. אוויר-המבוססות על טכנולוגיית מתכת נקייה אנרגיה

   .ץאלומיניום ואב -חמצן מהאוויר החופשי עם מתכות 

 

 ,שני יישומים מרכזיים: גיבוי חשמל במתקנים חיונייםולה  הינה טכנולוגיית ייצור אנרגיה, אוויר-טכנולוגיית אלומיניום

, הינה ופיתוח מתקדם הנמצאת כעת בשלב מחקר ,אוויר-אבץ טכנולוגיית והארכת טווח לרכבים חשמליים.

 מתחדשת.  אגירת אנרגיהל הטכנולוגי

 נקי אשר אינו ןבאופאנרגיה  ואגירת ייצורמאפשרות  – אוויר-אוויר ואבץ-אלומיניום –שתי הטכנולוגיית 

  .פולט מזהמים לסביבה וכן יעיל, חכם וחסכוני 

  

מיליון  200במסגרת ההנפקה, סכום של בבורסת תל אביב וגייסה  2021חברה פינרג׳י החלה להיסחר בפברואר 

 עובדים במשרדיה בכפר סבא. 50-כ. החברה מעסיקה כיום לפני הכסף ש״חמיליון  780לפי שווי של  ש״ח

 


