
 

 
 

חתמה על מזכר הבנות עם חברה אמריקאית טורבוג׳ן 

 כפיילוט  טורבינההתקנת ל יורק-בניינים בניו 9 -כ הותלשבבע

   "אנרגיה כשירות"במודל של  המבנייניבאחד 

 

 9עבור שנים,  10 -כ א לתקופה שלוה, במידה וייחתם, ההסכם

וספות. להערכת נשנים  10 -כב הלהארכ עם אופציהנים יבני

 כוללת של צפויה הכנסה ת טורבינה כל יחידגין ן, בג'טורבו

 שנים 10-ל K$750-כ

 

-פיתוח מיקרומתמחה בהחברת טורבוג'ן ( טורב)ת״א:  ,2022 לינואר 10תל אביב, 
 כיהודיעה היום  ,ומבניםנים ייבנשל חשמל וחום ב עצמיטורבינה רב דלקית לייצור 

בניינים  9 -כ הבבעלות ת אשרחברה אמריקאי עם מחייבלא  מזכר הבנותחתמה על 
 TG-40יחידה אחת של על חשבונה ותתקין טורבוג'ן ספק ת המזכר לפי, יורק-בניו

 הזמנים לאספקה ותהצדדים על לוחבמועד מאוחר יותר יסכמו והלקוח בנייני מבאחד 
 :בשאר הבניינים TG-40-ה הוהתקנ

-ה של חידהי כל בגיןלהערכת החברה,  ,להתקשרות החברה בהסכם מחייב בכפוף
TG-40 ,כ של בסך שנתית הכנסה לה צפויה-K$75 כ לשנה(-K$750 שנים 10-ל) 

החברה אינה יודעת להעריך את היקף היחידות  המיידי, נכון למועד הדיווח
  שתידרשנה לבניינים.

 

ו לפי תבסס על מודל "אנרגיה כשירות"ת לקוחהבין החברה לבין  ההתקשרות .1
)חשמל וחום(,  בפועל עבור צריכת האנרגיה לחברהשלם י הלקוחהתשלום ש

הכל כפי והחשמל המקומי, תעריף ביחס ל הצדדיםשייקבע בין שיעור הנחה יכלול 
 בין הצדדים. שיסוכם

 10-שנים עם אופציה להארכתו ב 10 -כ הסכם מפורט ומחייב יהא לתקופה של .2
  שנים נוספות



 

 

 אודות החברה:

 .י של חשמלשל ייצור עצמ ה העולמית ההולכת וגוברתמגמוה המהפכה נמצאת בחזית ,ןבוג'טור חברת

 בצורה חשמלאת ה ולעצמ פקיהפוך לתחנת כוח המסבעתיד הקרוב, כל בניין בעקבות המהפכה 

   .ללא תלות ברשת ההולכהויותר  נקייה/ירוקה

לעמוד עוד יכולות  אינןל , ותעשיות החשמגיות מתחדשותמאנריום גוברת הבעיה של הולכת חשמל כ

ילתה של תעשיית הרכב גד עםלאור ביקושי שיא לחשמל בערים  בעיקר ויםתהוהמה הצריכ בעומסי

 ים" בצריכת החשמל.ו"פיק, החשמלי

בניינים ומבנים מל וחום בחש של עצמילקית לייצור טורבינה רב ד-פיתוח מיקרומתמחה בוג'ן חברת טורב

 ולרארד דמילי 20-של כק שוים הוואשר מ יים וכו'דירות, מבנים תעשייתייני כגון: בתי אבות, בתי מלון, בנ

 .דבלב בארצות הברית בשנה

מיליון  55-כגייסה החברה עד היום . שונים ישורפטנטים בתהליכי א 6בעלת ו עובדים 27בוג'ן מונה טור כיום

בנוסף , רציבוונה לח בהנפקה ראשמיליון ש 18 מתוכן ,ת מניותוגויסו על ידי הנפק₪ מיליון  47 -ככאשר  ₪

 נרגיה".בירד אמקרן "כמענק קבלו תה₪ מיליון  2.5-ות לחדשנות וכמהרש נקעכמ קבלונת₪ מיליון  5.3-כ

 יקאית בשם עם חברה אמרביניהם הסכם שנחתם להטמעת הטכנולוגיה  נחתמושהסכמים מספר לחברה 

ENPG לפעול בשיתוף החברות בהסכם נכתב כי על  .יורק-במדינת ניו ברת הנדסה ושירותי אנרגיהה חהינש

 . ארצות הברית יורק-הדגמה ראשון בניופיתוח פרויקט מת השללה פעול

 החברה תתמקדשורים הרגולטוריים הנדרשים, לאחר ההתקנה באתר ההדגמה, ובכפוף לקבלת כל האי

 .באירופה גרמניהו בארה״ב, קליפורניהויורק -ניוונות בחדירה למדינות יעד ראש

  ת.טורבינו-מיקרוהבלעדי להפצה של ת לשיתוף פעולה נובכר הבמז עם סופרגזה החבררה קשהת ,בישראל

ת חבר ולינה מבטור-הטמעת המיקרול עם סופר סטורס,  על מזכר הבנות עם חברתהחברה חתמה  בנוסף

Caterpillar , של השקעה סופר סטורס תפעל לקדם, ההסכםבמסגרת Caterpillar שילוב בחברה ו/או ב

 .Caterpillarפרויקטים של מוצרי החברה ב



 

 , יחד עם רפאל,הוקמהש ג'ט-ארחברת הטכנולוגיה בה משתמשת החברה לשוק האזרחי פותחה על ידי 

תפה בפיתוח שו התוהיראל ת ישכת הביטחון של מדינלפתח מערכות הנעה למערבמטרה  2001בשנת 

ר אצלה בתחום ובניסיון שנצב השתמש בידעל ,ג'ט-החליטה אר 2014שנת ב .מנוע הסילון הישראלי הראשון

  טורבינות. -שוק המיקרולוחים פיתמערכות הנעה מתקדמות ל

ה נמוכות הקמה והתחזוקה שלועלויות ה משקל נמוך ,עלת נצילות אנרגטית גבוההטורבינה הינה ב-המיקרו

 .טאוו-מגה 1וואט עד -ילוק 50טגוריית קיימים בקמפתרונות 

באירופה  CHP-עיקר לשוק מערכות הל וסולר ומיועדות בביודיז ,עיעל גז טב ופעלותמ כיום הטורבינות

 ורבינותט-תקנת המיקרוובארצות הברית, שבהן קיימות תשתיות מתקדמות של הובלת גז טבעי. לרוב, ה

 .ו על גגות המבניםי המבנים אתתבצע במרתפ

גם בשם  אשר ידועה משולב של חשמל וחום, ית מערכות ייצורנכללים בקטגורי החברהשמפתחת  המוצרים

לחימום  יםורבינה ומשמשט-מפעילות המיקרו יםמופקהקוגנרציה". מוצרי החברה הינם חשמל וחום "

במבנים נועד חום המל וחשהמקומי של הייצור ה  .ילות האנרגטית הכוללתאת הנצ יםובכך מעלמבנים 

בהולכת  שמל והאתגרד התיישנות תשתיות החמח: חשמל העולמיבעיות מהותיות במשק הור מספר לפת

אנרגיות מתחדשות אל מרכזי הערים ומאידך עלייה בביקוש לחשמל עקב התחממות כדור הארץ וחדירת 

 חשמליים.  רכבים

מידות ע, חימוםהקטנת עלויות ה ,ות החשמלהפחתת עלוי ;ינםה החברה ות העיקריים של מוצריהיתרונ

יכולת עבודה במקביל , נמוכות של המערכת נהעלויות התק, דת פליטות גזי חממההור, מהפסקות חשמל

 .עם כמה סוגי דלקים ונצילות אנרגטית גבוהה

 

 

 

 

 


