
 
 

 

 

  0202יה הכספיים לסיכום תחוודמפרסמת את  אקופיה

 

מיליון דולר לעומת  0.2 –גדלו ל  0202בחצי השני של  הכנסותה

 אלף דולר במחצית הראשונה של השנה 376

 

 0202הראשון של ברבעון גידול בהכנסות אקופיה צופה המשך 

 מיליון דולר  6.5 -כ לרמה של

 

ת וחד פעמי ותהוצאמיליון דולר מתוכם  1..2בהפסד של  0202החברה סיימה את שנת 

אגב  מניות, שערוך אופציותבגין תשלום מבוסס דולר מיליון  22.2 בסךלא תזרימיות חשבונאיות ו

 בבורסה של תל אביב הנפקה ה

 

השלימה החברה הנפקה לציבור וגייסה  ,במהלך הרבעון האחרון״לדברי ז׳אן סממה, מנכ״ל אקופיה: 

. גיוס תשתיתייםכסף על מנת לשמר את מעמדה כמובילה עולמית ברובוטיקה למתקנים סולאריים 

זה מאפשר לנו לנקוט צעדים אסטרטגיים ניהוליים שמטרתם לבסס מובילות, כניסה לשווקים חדשים, 

 .הגדלת כוח האדם בדגש על מכירות ופיתוח

 , 0202חלה האטה משמעותית בקצב ההתקנות של מוצרי החברה בשנת  עקב המגפה העולמית,״

לקוחות חזרו  ., חזרה החברה לקצב מכירות וצמיחה0202רק במהלך הרבעון הרביעי של כאשר 

 כי צופיםאנו . של החברהמתאפשרת הקמת המערכות הרובוטיות שוב ובכך  להקים שדות סולאריים

את מגמת ההתרחבות הגיאוגרפית ברבעון זה המשיכה החברה  תמשיך ותתחזק. כמו כן,מגמה זו 

. בימים אלו עוסקת החברה בהתקנת ליבשות ומדינות חדשות, ביניהן מקסיקו, צ'ילה ובמזרח התיכון

בהן את פעילותה  מערוכתיה במתקנים חדשים המוקמים באותן גיאוגרפיות, ועושה כדי להרחיב

המסחרית, תוך בניית צוותי מכירות. בתוך כך פועלת החברה להרחיב את פעילות המכירות גם בדרום 

 ״ אירופה ובצפון אפריקה.



 
 

 

, הרובוטים המיועדים לניקוי T4התחזוקת משמעותית בהזמנות של מערכת רובוטית עדים ל״אנחנו 

שהמוצר הראשון זאת לאחר  (.Single Axis Trackers) SATלוחות סולאריים במתקנים עוקבים מסוג 

 0202נכון לסוף שנת . מרבית ההזמנות של החברהאת היווה  ,E4שפיתחה החברה מערכת רובוטית 

מתקני ייצרני  4מדינות שונות עם  5-ב  מתקנים עוקביםלזה החברה התקנות של מוצר ייעודי ביצעה 

 ״.שונים הביעק

ן את פעילותהשוק, היזמיות הסולאריות של פרויקטים בהיקף תשתיתי ממשיכות להרחיב  על במבט״

 ,יצרניות הנפט הגדולותשחקני אנרגיה מסורתיים, ובפרט של מהירה במקביל אנחנו רואים תנועה ו

בארצות יזמיות בתחום של חברות  הרכישאשר נוקטים בצעדים משמעותיים לחדירה לתחום על ידי 

 ובמזרח הרחוק״ אירופהב ,הברית

"אגב הגידול המתמשך בהתקנת שדות סולאריים בהיקף תשתיתי וכניסתם של שחקני ענק לתחום, 

רמת התחרותיות סביב הקמת שדות סולארים נוסקת. על מנת לזכות במכרזים, נדרשים היזמים 

עליה ברגישות להוריד את עלויות ההקמה ולהתפשר על איכות. כתוצאה מכך, אנו עדים, למגמה של 

מעלות המתקן, מירב היזמים ממשיכים  1%-0% -מאחר שהפתרונות הרובוטיים מהווים רק כ למחיר.

לבחון בדקדקנות את רמת הבטיחות של הפתרון למתקן בכלל ולשימור איכויות הלוחות הסולארים 

 בפרט, אלמנט המאופיין בהצעת הערך של מוצרי החברה. 

 

מיועד לאזורים ה על פיתוח מוצר מוצר רובוטי חדש,אקופיה  ״במהלך הרבעון הראשון דווחה

סביב שאנחנו מאמינים  . מותאמותניקוי שיטות ובהם נדרשות  המתאפיינים בלחות גבוה גיאוגרפים

 ״להחל במאמצי השיווק ללקוחותיהבסמוך לכך ו אב טיפוסתוכל החברה להציג מחצית השנה 

 המחלקה. מוכשרים אנשי פיתוח 02-כלוזו הוגדלה  מחלקת המו״פ,לחזק את  הממשיכ אקופיה,״

 11מהלך בלשוק צפויים לצאת שתוח מוצרים חדשים יפשידרוגים של המוצרים הקיימים ועוסקת ב

 ״יםהקרובהחודשים 

 

דות החברה: או  

, מובילה עולמית ברובוטיקה למתקנים סולאריים גדולים, הוקמה בשנת (TASE:ECPA)אקופיה סיינטיפיק 

וגייסה סכום  0202ידי היזמים ערן ומשה מלר, החברה החלה להיסחר בבורסת תל אביב בדצמבר -על 0210

 מיליון דולר )לפני הכסף(. 022מיליון דולר לפי שווי של  10.5של 



 
 

 

אקופיה עוסקת, בפיתוח, מכירה ותחזוקה של מערכות רובוטיות לניקוי מתקנים סולאריים תשתיתיים 

פטנטים  52-. בנוסף, החברה הינה בעלת קניין רוחני משמעותי עם מעל להממוקמים באזורים צחיחים

 מאושרים בכיסוי עולמי.

פאנלים סולאריים מדי לילה ללא מים ובצורה אוטומטית  12,222,222-מערך הרובוטים של אקופיה מנקה כ

 מיליארד פאנלים סולארים.  0-לחלוטין, ועד כה ניקה למעלה מ

יאל הקמה בארבעת השנים הקרובות. צהסכמי מסגרת חתומים, המהווים פוטנ וואט-ג׳יגה 11.1לאקופיה 

החברה פעילה כיום בארבע יבשות, ולקוחותיה הינם שחקני האנרגיה המובילים בעולם כאשר ההתקשרות 

 שנים. 05עמם היא לתקופה של 

בר הנהלת שיכון ובינוי. מנכ"ל החברה, מר ז'אן סממה, כיהן בתפקידו האחרון כמנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה וח

 עובדים בארץ, במדריד ובניו דלהי.  152-הנהלת החברה יושבת במשרדים הראשיים בישראל, והיא מעסיקה כ

אקופיה פועלת בשוק האנרגיות המתחדשות, הגדל בקצב מהיר ודו ספרתי משנה לשנה, שוק שמתודלק על 

ילות בעולם כמו גם חברות האנרגיה המובילות ידי יעדים מדיניים ושלוקחות בו חלק יצרניות החשמל המוב

 . PV, שעושות את המעבר לאנרגיות מתחדשות, לרבות BP ,Shell, Totalמתחום הדלקים והפחם, כגון 

בשנים האחרונות נבנים בעולם אתרי ענק, המשתרעים על פני עשרות קילומטר רבועים, עם מיליוני לוחות 

הם מוקמים במדבריות על מנת ליהנות מרמת קרינה גבוהה, לצד עלויות סולאריים הדורשים ניקוי רציף. רבים מ

קרקע נמוכות. באתרים אלו קיים קושי רב להתמודד עם רמות האיבוק שעל הלוחות הסולאריים ובשינוע 

כמויות המים הדרושות לטובת ניקוי ידני של הלוחות בהיעדר ניקוי, הירידה ברמת ייצור החשמל עשויה להגיע 

   .חוזיםאלעשרות 

אוטומציה ורובוטיקה הפכו להכרח על מנת לשמר רמות ייצור חשמל גבוהות באותם מתקני אנרגיה 

אסטרטגיים. ניקוי אפקטיבי ללא מים הפך לאלמנט משמעותי לשיפור הכלכליות של פרויקטים גדולים באזורים 

 יבשים. 

ייצור חשמל סולארי בצורה מיטבית המערך הרובוטי מבוסס הענן והשימוש בעיבוד מידע מתקדם מאפשרים 

ורציפה לאורך כל השנה, ובו בזמן מזעור עלויות תפעול ותחזוקה אודות לחיבור לפלטפורמת הענן של החברה 

(Ecoppia AI אשר אוגרת ומעבדת נתונים ומידע אודות פעילות המערכות הרובוטיות ומאפשרת שליטה ,)

 ובקרה מרחוק על פעולות הניקוי של הרובוטים.

בנוסף, החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית שוטפים וארוכי טווח למוצריה לצורך ניצול 

 מרבי של פוטנציאל תפוקת האנרגיה של הלוחות הסולאריים.

 .E4הוא מערכת רובוטית  0210המוצר הראשון שפיתחה החברה בשנת 

בידה כדי להעביר חלקיקי אבק כלפי מטה ומחוצה פעולת הניקוי של הרובוטים מתבצעת תוך שימוש בכוח הכ

ללוחות. במהלך פעולת הניקוי הרובוטים נעים מעלה מטה תוך שימוש במסגרת אלומיניום קשיחה ובאמצעות 



 
 

 

גלגלים מצופים בחומר המאפשר תנועה חלקה )גם בין הלוחות, ללא מרווחים( וללא עומס על פני לוחות 

 .E4של מערכות החברה הן מסוג  סולאריים. מרבית ההתקנות הקיימות

, הרובוטים המיועדים לניקוי לוחות סולאריים T4מוצר נוסף אותו משווקת החברה הוא מערכת רובוטית 

מנקה את שורת הלוחות הסולאריים  T4-(. רובוט הSingle Axis Trackers) SATבמתקנים עוקבים מסוג 

ויצירת זרמי אוויר מבוקרים בכדי לדחוף את חלקיקי  פייבר,-באמצעות סיבוב של פיסות בד רכות מסוג מיקרו

האבק החוצה מהלוחות הסולאריים. פעולת הניווט של הרובוט מתבצעת באמצעות שימוש בחיישנים ורכיבים 

טכנולוגיים נוספים, המאפשרים לרובוט לזהות את גבולות הלוחות הסולאריים, תוך תזוזה בין מרווחי הלוחות 

לית ויעילה לניקוים, ובכך הופך את ניקוי הלוחות לאוטונומי לחלוטין ולא מצריך כוח וניווט בצורה אופטימא

 עבודה או מפעילים.

שתי המערכות נמצאו כאמינות ובטוחות ללוחות הסולאריים, וככאלה שלא יוצרות פגיעה או נזק ללוחות גם 

 אחרי עשרות שנים של ניקוי.

שמעותית את עלויות הניקוי והתחזוקה של השדה, ובכך הפתרונות הייחודים שפיתחה החברה, מוזילים מ

מקצרים דרמטית את פרקי הזמן להחזרת ההשקעה,  תוך שמירה רציפה על יעילות הפאנלים. לחברה שיתופי 

 ,EDF, Engie, FortumAES פעולה משמעותיים עם חברות ענק בתחום האנרגיה המתחדשת כדוגמת 

Brookfield, Actis, SoftBank, Azure Power Renew Power  ואחרות. צבר ההזמנות הקיים, כמו גם הניסיון

המוכח שנרכש בשבע שנות פעילות החברה, ממצבים אותה כשחקן מוביל בעולם בתחום הניקוי הרובוטי 

 היבש של לוחות סולאריים במתקנים תשתיתיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


