
 

 
 

 הסימולתחת  של תל אביבלניירות ערך סחר היום בבורסה יתחל לה טורבוג׳ןחברת 
 טורב

 

 143-מיליון ש״ח לפי שווי של כ 18 -כ החברה גייסה 

 מיליון ש״ח 

 

-פיתוח מיקרומתמחה בהחברת טורבוג'ן ( טורב)ת״א:  ,2021 לנובמבר 24תל אביב, 

השלימה ביום  ,ומבניםנים יינבשל חשמל וחום ב עצמיטורבינה רב דלקית לייצור 

את הנפקת המניות לציבור בבורסה  ,2021לנובמבר  18-התאריך ב ,חמישי האחרון

 ₪מיליון  143 -של כלפי שווי   ₪מיליון  18-סו כ, בהנפקה גויערך בתל אביבלניירות 

 טורב.תחת הסימול תחל ה להיסחר והחל

 חיתום  מייל החתם בהנפקה היה אקסטרא

 

 :אודות החברה

 .י של חשמלשל ייצור עצמ והמגמה העולמית ההולכת וגוברת המהפכה הירוקה לה אתמובי ,בוג'ןטור חברת

  את החשמל.  ולעצמ יהפוך לתחנת כוח המספקבעתיד הקרוב, כל בניין בעקבות המהפכה 

 היכולות לעמוד בעומסי הצריכיום גוברת הבעיה של הולכת חשמל בצורה ירוקה, ותעשיות החשמל לא כ

ים" בצריכת , הולכה של אנרגיות מתחדשות ו"פיקילתה של תעשיית הרכב החשמליגד עם בעיקר ויםתהוהמ

 החשמל.

בניינים ומבנים של חשמל וחום ב עצמילקית לייצור טורבינה רב ד-פיתוח מיקרומתמחה בחברת טורבוג'ן 

 ולרארד דמילי 20-של כק שוים והואשר מ דירות, מבנים תעשייתיים וכו'כגון: בתי אבות, בתי מלון, בנייני 

 .בלבד בארצות הברית בשנה



 

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

₪ מיליון  5.3-כ, רציבומיליון שח בהנפקה ראשונה ל 18, גויסו על ידי הנפקת מניות₪ מיליון  47 -ככאשר  ₪

 נרגיה".בירד אמקרן "מענק כהתקבלו ₪ מיליון  2.5-ות לחדשנות וכמהרש נקעמכ קבלונת

 יקאית בשם עם חברה אמרביניהם הסכם שנחתם להטמעת הטכנולוגיה נחתמו שהסכמים מספר לחברה 

ENPG לפעול החברות בהסכם נכתב כי על  .יורק-מובילה במדינת ניו הינה חברת הנדסה ושירותי אנרגיהש

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

 החברה תתמקדלאחר ההתקנה באתר ההדגמה, ובכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, 

 גרמניה.באירופה קליפורניה וויורק -ניושהן בחדירה למדינות יעד ראשונות בארצות הברית 

 ת.טורבינו-מיקרוהת לשיתוף פעולה בלעדי להפצה של נובכר הבמז עם סופרגזהחברה רה קשהת ,בישראל

לעמוד בחזית הטכנולוגית של ייצור מקומי של חשמל וחום במבנים בקטגוריית צריכה של  שואפתרה החב

 ואט. ו-מגה 1וואט עד -קילו 50

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  בחברה ו/או בפרויקטים

 .של החברה

הוקמה ש ג'ט-אר ,ה בת של רפאלהטכנולוגיה בה משתמשת החברה לשוק האזרחי פותחה על ידי חבר

תפה בפיתוח מנוע שו והינהראל ת ישכת הביטחון של מדינבמטרה לפתח מערכות הנעה למער 2001בשנת 

ה בתחום להשתמש בידע ובניסיון שנצבר אצל ,ג'ט-החליטה אר 2014בשנת  .הסילון הישראלי הראשון

  טורבינות. -מערכות הנעה מתקדמות לשוק המיקרו

ה נמוכות מפתרונות ורבינה הינה בעלת נצילות אנרגטית גבוהה ועלויות ההקמה והתחזוקה שלט-המיקרו

 .טואו-מגה 1וואט עד -ילוק 50טגוריית קיימים בק

באירופה  CHP-עיקר לשוק מערכות הביודיזל וסולר ומיועדות ב ,על גז טבעי ופעלותמ כיום הטורבינות

ורבינות ט-ובארצות הברית, שבהן קיימות תשתיות מתקדמות של הובלת גז טבעי. לרוב, התקנת המיקרו

 .ו על גגות המבניםי המבנים אתתבצע במרתפ



 

משולב של חשמל וחום, אשר ידועה גם בשם  נכללים בקטגוריית מערכות ייצור החברהשמפתחת  המוצרים

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

במבנים נועד חום המל וחשהמקומי של הייצור ה  .את הנצילות האנרגטית הכוללת יםובכך מעלמבנים 

ד התיישנות תשתיות החשמל והאתגר בהולכת מח: בעיות מהותיות במשק החשמל העולמיור 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 היתרונות העיקריים של מוצרי החברה

יכולת , עלויות התקנה נמוכות של המערכת, דת פליטות גזי חממההור, מהפסקות חשמל מחברת החשמל

 .עבודה במקביל עם כמה סוגי דלקים ונצילות אנרגטית גבוהה

 

 

 

 

 


