
 
 

 

להתיעלות  לחברת טמפו מערכתתמכור אוגווינד 
  AirSmart  -אנרגטית 

 

 

של טמפו תחובר למערכות האויר הדחוס של אוגווינד המערכת 

המשמשות לייצור בקבוקי המשקאות במפעל החברה בנתניה, ותביא 

האנרגיה, כמו גם לייצוב ושיפור תהליכי הייצור במפעל,  לחסכון בצריכת

  רחת בייצוולהקטנת שיעורי הפ

 

ם חברה עליו חתמה החברה עוב שחהסכם במדובר ״ מנכ"ל החברהאלון רווה לדברי 

ל ההחלטה להשקיע בפרויקט שיתרום למאבק ע רך את טמפומב מובילה ואני 

  . בההתחממות הגלובאלית

הצלחה עשרות פרויקטים של התייעלות אנרגטית בתעשיה ינד ביצעה בעד כה אוגוו

ן רוסיה לאוקראינה חידדה עוד יותר את חשיבות העצמאות בישראל. המלחמה בי

ות רבות והפתרונות היחודיים שלנו הפכו רלבנטיים יותר מאי פעם. האנרגטית במדינ

ת האנרגטית ו״ל עם מערכת ההתייעלוהשנה נתמקד בכניסה לשווקים חדשים בח

AirSmartבשילוב עם מערכת ה ,- AirBattery וך ו לאגירת חשמל לטווח ארשלנ

(long duration באמצעות אויר דחוס. אני מקוה ומאמין שאת התוצאות נראה )

 בהמשך השנה״

אמון ביכולות של המערכת שלנו ובתועלת ה מודה להנהלת טמפו על הבעתאני 

 ״רה ממנההכלכלית הברו

 

 



 
 

 

 

 

ם סכה חתמה עלכי  ה היום הודיע ,אוגווינדחברת וגנ( א:א)ת״ - 2022 ,אפרילל 7ישראל, יקום, 

. המערכת מיליון ש"ח 2-בהיקף של כ AirSmart מערכתאספקה והתקנה של טמפו ל עם חברת

תחובר למערכות האויר הדחוס המשמשות לייצור בקבוקי המשקאות במפעל החברה בנתניה, 

האנרגיה, כמו גם לייצוב ושיפור תהליכי הייצור במפעל, ולהקטנת שיעורי  ותביא לחסכון בצריכת

   הפחת בייצור.

עובדים  1,000חברות ייצור המשקאות המובילות בארץ , מעסיקה מעל  חברת טמפו הינה בין

( של 40%מיליארד שח בשנה. טמפו הינה בבעלות חלקית ) 1.5ובעלת מחזור הכנסות של מעל 

ינלאומי ״היניקן״ והנציגה הבלעדית של תאגיד המשקאות הבינלאומי פפסי תאגיד המשקאות הב

 בישראל.

 

 :גווינדאודות או

 תאגירלהטמעת טכנולוגיית ה בפיתוח והחברה מתמח. יוגבאור  ד"ר על ידי 2012מבר אוגווינד הוקמה בנוב

תר ק החשמל ובין הילטובת מש אנרגיה ( ולמטרת אגירתAirSmartיר דחוס למטרת התייעלות אנרגטית )אוו

את מערכת האגירה שפיתחה  הכוללים בתוכםאו רוח  PVל מאנרגיות מתחדשות כגון ממקורות ייצור חשמ

 .AirBattery)וינד )אוגו

האוויר. בשניהם היא פועלת באמצעות אגירת האנרגיה ושוק מדחסי  זיתות: שוקאוגווינד פועלת בשתי ח

ת האנרגיה הדרושה בצריכ 40%סכון של עד עית, המאפשרת חייר תת קרקיסת אווטכנולוגיה של מערכת דח

 ישקר, שטראוס, ,תנובה סיקו העולמית,פפקוחות החברה ניתן למצוא את ץ גבוה. בין לוויר בלחלדחיסת הא

לסטיק, אלידן כתר פ  NILIT ,ק,מלט, תעשיות פלסטיתעשייה אווירית, נשר מפעלי   , Rapac,יטבתה

  .'ינגשלם פאקג וקבוצת פלסטיקה,

 


