
 
 

 שלב השני של פרוייקט האגירה בחברת נשרהחלה ביישום ה אוגווינד 

((AirSmart ,הוא המהותי  חלק ב' .הסתיים בהצלחהחלק א' לאחר ש

 האגירה מתקני מרבית יותקנו ובווהגדול 

 

 AirSmartחתמה על הסכמי שווק והקמה של מערכת  אוגווינד

 באיטליה, אנגליה, שוויץ,  טורקיה ואיחוד האמירויות

 

״המשמעות של ההצלחה בפרויקט נשר משמעותית  :לדברי אור יוגב  מנכ״ל ומייסד החברה

של מפעלי צמנט ואבקות. שילוב והטמעת  –לאוגווינד ופותחת לנו שוק מאוד גדול ומעניין בעולם 

AirSmart  למערכות שילוח פניאומטיות המבוססות על הזרמת אבקות בלחץ אויר בספיקות גבוהות

. נשר הינו אחד המפעלים הגדולים חיסכון האנרגטי בצריכת החשמלהוכח כהצלחה גדולה בהיבט של 

  -בעולם בתעשיית הצמנט והוכחת היכולות שהצגנו תאפשר לאוגווינד להפיץ את בשורת ה 

AirSmart מפעלים רבים אחרים בעולם להם מערכת דומות״ ב 

 

בהמשך למימוש אסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות הגולבלית של אווגווינד התחלנו ״ עוד הוסיף יוגב

נבחרה בקפידה, והבנה כי הן  אלוממדינות  תלחתום על הסכמים אסטרטגיים באירופה כאשר כל אח

מרכזות אזורי תעשיה גדולים ומשמעותיים ובחלקם מחירי החשמל לתעשייה גבוהים מאוד. אוגווינד 

 תהיה שותפה של הגוף שנבחר בכל מדינה ומדינה ולא במודל של זכיינות״

שכל התקנה באחת מהמדינות הללו מניחה את הבסיס היא , משמעותי לא פחות״מבחינתנו, 

 ״AirBattery  -הרגולטרי והתפעולי לכניסה מהירה וחלקה של מערכת ה 

 

מתמחה בפיתוח והטמעת החברת אוגווינד  (גנ)ת״א:או - 9292 אוקטובר ל 92ישראל, יקום, 

( ולמטרת אגירת אנרגיה לטובת AirSmartית אגירה אוויר דחוס למטרת התייעלות אנרגטית )טכנולוגי

או רוח הכוללים בתוכם  PVכגון ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ממקורות  ובין היתר משק החשמל

 .AirBattery))רכיב אגירה 



 
 

של הקמת שלב ב' ב נשר, והיא תחל  שלב א' בפרויקטאת בהצלחה רבה  ימה הודיעה היום כי השל

 . 0202בדצמבר,  13 -הלהערכת החברה, הפרויקט יושלם עד . פרויקט באופן מיידיה

 שביצעה ביותר הגדול האגירה בנפח דחוס אוויר אגירת מערכת לאספקתר הינו, ההסכם פרויקט נש

 מרבית יותקנו הוא המהותי ובו כאשר השלב השני ,שלבים שני. הפרויקט הכיל עד היום  החבר

 –והוכחת יכולת מערכת ה  הראשון השלב בהצלחת מותנה . השלב השני היההאגירה מתקני

AirSmart  ב חיסכון האנרגטי בצריכת החשמל הצפוי משימוש לבכל הקשור-  AirSmart. 

שווקים אסטרטגיים מחוץ לישראל, כי בהמשך לאסרטגיית החברה להתרחב לעוד הודיעה אוגוינד 

, בטורקיהעם חברות  AirSmartמים לשיווק, הפצה והקמה של מערכות בהסכהתקשרה החברה 

. בכל אחת מהמדינות הללו תפעל אוגווינד באמצעות שותף איטליה, שוויץ, אנגליה ואיחוד האמירויות

יפעלו להקמה ביחד יתקשר עם לקוחות קצה למכירת מערכת האגירה של החברה ואשר  מקומי 

, בתמורה לקבלת תקבולים מהפרויקטים בשיעורים AirSmart-מסחרית מוצלחת של מערכת ה

תפה באחוזים משתנים בפעילות שתוקם משתנים. על פי הסכמי השיווק וההפצה, אוגווינד תהיה שו

עם כל אחת מהחברות המקומיות במודלים עסקיים שונים. כמו כן, חלק מההסכמים כוללים סעיפי 

בלעדיות עם החברות המקומיות בהתקיימות תנאים מסוימים. הכנסות החברה תלויות באופן ישיר 

  ידי החברות המקומיות.-מכמות והיקפי הפרויקטים אשר ינוהלו על

 

 https://ir.aug-wind.com  :לינק לאתר החברה

 


