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 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 

 ג.א.נ.,

 פרויקט "זירת העתיד"  ביצועי מערכת החברה במסגרת הנדון:

 השקההאירוע כי בלהודיע  מתכבדת החברה 2021,1החברה לשנת ( בדוח התקופתי של 5)15.3אמור בסעיף בהמשך ל

 מהמערכת פרי פיתוח החברה, הוטען 500רכב פרטי מסוג פיאט , (Arena of the Futureשל פיילוט "זירת העתיד" )

במהירות של  נסעהרכב יצוין, כי  .85%-כשל  ממוצעת ובנצילות טקילווא 16-הספק ממוצע של כב ,תוך כדי נסיעה

מאשר  רך פחות אנרגיה בנסיעתוהרכב צ. במתחם בו מתבצע הפיילוטהאפשרית  , המהירות המרביתקמ"ש 84-כ

 48%טעינה וסיים בצהרי היום עם  22%את יום ההדגמה עם הרכב החל )בהקשר זה יצוין כי  בו הוא נטען קצב ה

  .(טעינה

 

הספק מ IVECO חברתהחשמלי מתוצרת הטעינה של האוטובוס  הספקה הועל ההשקה, במהלך אירוע כמו כן

 טעינת האוטובוס .(מקלטים המשלוש)קילוואט  75ממוצע של הספק קילוואט ל 60של  בניסויים הקודמים ממוצע

  .קמ"ש 60במהירות של עד תוך כדי נסיעה נבחנה  החשמלי

 

ממשלת איטליה ובכירי והשתתפו בו שורה של שרים ובכירים ב 2022ביוני,  10, התקיים ביום שישיאירוע ההשקה 

ונשיא  יו"ר שדה התעופה הבינלאומי ברגמוהצהירו יצוין כי במסגרת האירוע  .ענף התחבורה והתשתיות במדינה

מתחם בו מתבצע ב קטע טעינה דינאמימ של ה מיידיתהתקנעל כוונתם לקידום חברת ברבמי, מובילת הפיילוט, 

כצעד ראשון בדרך לפרויקט מסחרי של טעינת רכבי שירות  - ידמה את התנאים בשדה התעופה ר שא ,הפיילוט

 . ושאטלים בשדה התעופה

 

 יצרנית הרכבהיא  "זירת העתיד" שותפה נוספת שהצטרפה לפרויקטבנוסף לאמור, החברה מתכבדת לעדכן כי 

אמצעות ויי טעינה אלחוטית בשמש לניסשצפוי להציגה רכב חשמלי במסגרת אירוע ההשקה אשר  ,טיאמזר

 .טכנולוגיית החברה

 

והיישום המסחרי של טכנולוגיית החברה באיטליה, לרבות  "זירת העתיד" פיילוטהמשך הצהרות ביחס ל

להתקנת מקטע טעינה דינאמי שידמה את התנאים בשדה התעופה הערכות ואמדנים של החברה בנוגע 

הבינלאומי ברגמו, מסחור טכנולוגיית החברה ופריסת טכנולוגיית החברה בכבישי אגרה וכן ביצוע אינטגרציה 

הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו של המונח בחוק של טכנולוגיית החברה לרכב חשמלי מתוצרת מזראטי, 

, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר קיימים בחברה למועד הדוח ואינם בשליטת 1968-כ"חניירות ערך, תש
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החברה. הערכות ואמדנים אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי 

ם, ניתן לציין שנצפה על ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על ההערכות והאמדנים האמורי

את התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 

 (.2022-01-040885)מס' אסמכתא:  2022במרץ  31אשר פורסם ביום  2021

 

 

 

  

  

 בכבוד רב, 

 אלקטריאון וירלס בע"מ                                                                                                      

 ידי:-נחתם במועד הדיווח על

 מנכ"ל החברהיו"ר דירקטוריון ו, אורן עזר

 , סמנכ"ל כספיםברק דואני
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