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הבהרה משפטית
אולהשקעההצעהמהווהאינההמצגת.לפעילותהבנוגעכלליתאינפורמציהולספק"(החברה":להלן)מ"בער'ריינגבליידפעילותאתלהציגזומצגתמטרת

אוהצעה.שהואסוגמכל"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרטלרכישתםהצעותלהציעהזמנהאו/והחברהשלערךניירותשללרכישה
אביבבתלערךלניירותמהבורסהואישורערךניירותמרשותהיתרקבלתלאחרהחברהשתפרסםתשקיףבסיסעלתעשהשתעשהככלכאמורמכירה

החלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהזומצגת."(הבורסה"-ו"ערךניירותרשות":בהתאמה,להלן)
אינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש,עצמאייםנתוניםוניתוחאיסוףמחליפהאינהזומצגת.ובכללהחברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהי

ידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדייםידיעלשפורסמוואחריםסטטיסטייםופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעים
ואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשם,נערכההמצגת.לנכונותםאחראיתאינהוהחברההחברה
מהווהאינהוהיאמלאהנאותותבדיקתלביצועכפוףבההאמורוכלשלםאינוזובמצגתהכלולהמידע.מלאהנאותותבדיקתלבצעהצורךאתמחליפה
ידיעלשיפורסמומדףותשקיףלהשלמהתשקיף,הסופיהחברהבתשקיףאוהתשקיףבטיוטותובייחודלציבורהחברהשתפרסםבדיווחיםלעיוןתחליף
במסגרתהחברהידיעלשיימסרהמידעועלהחברהדיווחיעלמבוססבמצגתהמוצגהמידע.הבורסהואישורערךניירותמרשותההיתרקבלתלאחרהחברה

זהובכלל,מהותייםשאינםמעודכניםנתוניםבמצגתלהיכללעשויים,זאתעם.ידהעלפורסםטרםאשרלהשלמהותשקיףמדףתשקיףהסופיהתשקיף
המדףתשקיףהסופיהתשקיףבמסגרתהמופיעיםלנתוניםוביחסהחברהלדיווחיביחסבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןשונהבאופןהמוצגיםנתונים

המצגת.בההכלולהמידעלדיוקאולשלמותלאלרבות,כלשהםהתחייבותאומצגמשוםזובמצגתלראותואיןזומצגתעללהסתמךאין.להשלמהותשקיף
הערכותעלבחלקםהמבוססיםומידענתוניםכוללתזומצגתנאותותבדיקתביצועלאחרהנתוניםמוצגיםבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויה

,עתידפניהצופהמידע,היתרבין,החברהכללהזובמצגת.בהתאםבההמפורטלמידעלהתייחסיש,ולפיכךהחברהשלוציפיותאומדנים,סובייקטיביות
פעילותלגביהן,עיסקיתאסטרטגיה,יעדים,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו
עתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסים,טבלאותאו/וגרפיםאו/ואיוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,החברהפועלתבהםהשווקיםלגביוהןהחברה

נכוןוהנחותהערכותעלמבוססזהמידע.החברהבשליטתושאינםמראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםשיושפעוויכולוודאיתאינההתממשותםאשר
.בלבדסובייקטיביותהערכותעלמתבססותומטבעןוודאיותבלתיהןסבירותשהןסבורהשהחברהאףעלאשר,החברההנהלתשלהיתרבין,המצגתלמועד

אתהמאפייניםסיכוןמגורמיזהובכללבתשקיףהמפורטיםשוניםמגורמים,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו
ואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכןרשויותלרבותשלישייםצדדיםשלהחלטות,החברהפעילות

מצגתלעדכןמתחייבתואינהכאמורהערכהאותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלא
שלכלשהובסוגמדובראין.לנכונותםאחראיתאינהוהחברההחברהידיעלעצמאיבאופןנבדקולאאשר,חיצונייםפרסומיםשלאזכורכוללתזומצגת.זו

מתאימיםיועציםעםלהתייעצותתחליףמהווהאינהוהיאעסקיאומיסוייייעוץלהוותכדיזובמצגתבאמוראין.מחייבובלתיכלליבמידעאלאדעתחוות
.המיסוייומצבובנתוניובהתחשבמסייעוץלרבות,פוטנציאליותהשקעותעםבקשרוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.אלובהיבטים
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רובוט נייד אוטונומי לניקוי פאנלים סולאריים בגגות ומתקנים מסחריים



ל"מנכ, פרידלראסף 

2020אוקטובר 

LET THE SUNSHINE IN.רובוט נייד אוטונומי לניקוי פאנלים סולאריים בגגות ומתקנים מסחריים



רכיבי זיהוי תקלות ולכלוך ניתנים להרכבה ברובוט
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צוות ניהול מוביל

פרידלראסף 

ל ומייסד משותף"מנכ

שנות ניסיון בהקמה והובלה  25בעל •

פ"של חברות מו

ניסיון רב בניהול פרויקטים הנדסיים  •

.  מורכבים

,  תואר שני בהנדסת מערכות•

א"אוניברסיטת ת

קמינקאגל ' פרופ

ל טכנולוגיות ראשי  "סמנכ

ושותף בהקמת החברה

עטור פרסים ובעל הכרה  , חוקר•

עולמית בתחומי בינה מלאכותית  

ורובוטיקה

בעל ניסיון מוכח בענף•

,  פרופסור באוניברסיטת בר אילן•

ראש מאגד מעבדות הרובוטיקה  

אלמוזלינוענבר 

מנהלת תוכנה

בעלת ניסיון רב בהובלת צוותים  •

משלבי אב טיפוס ליצור המוני

תואר שני במתמטיקה ומדעי  •

המחשב ממכון ויצמן

אהוד אפשטיין

מנהל חומרה

פ וניהול  "שנות ניסיון במו35בעל •

פיתוח הנדסי בחברות בינלאומיות  

(ועוד, מאטרילסאפלייד, אינטל)

בעל ניסיון בהובלת צוותים בינלאומיים  •

דיסציפלינריים של קבלני משנה-ומולטי

תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון•

תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת  •

הרוט וואט שבסקוטלנד
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CFO–חברי דירקטוריון ו 

ענת צור סגל
Capital Natureלית "מנכ•

בעלת ניסיון בניהול והובלה של  •

גופי השקעה וחברות ציבוריות

קפיטלר'ונצקסניהלית "מנכ•

מרצה במרכז הבינתחומי•

תואר ראשון בכלכלה וניהול  •

,  ובמשפטים ותואר שני בניהול

א"מימון באוניברסיטת ת

קמינקאר נחום "ד
ל חברת המרכז לחשיבה  "מנכ•

מ"פורצת דרך בע

•CFO  ודירקטור בחברת

CogniTeam

מנהל הכספים  , לשעבר•

Orbotוהתפעול  Inc

דוקטורט בהנדסת תעשיה  •

וניהול מהטכניון

אלמליחר יהודה "ד
ל חברת הרובוטיקה  "מנכ•

CogniTeam

מרצה בכיר למדעי המחשב•

לשעבר דיקן בית הספר למדעי  •

המחשב

דוקטורט במדעי המחשב •

מאוניברסיטת בר אילן

ויזלשמשון , ח"רו
CFOל הכספים ן "סמנכ•

מנהל הכספים מיום ההקמה•

את כורש ויזלבעלים משרד •

ח"רו
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ר'החזון של בלייד ריינג

המנוהלות  , מובילה עולמית במערכות רובוטיות ניידות ואוטונומיות

.לניקוי ניטור ודיאגנוסטיקה של פאנלים סולאריים, בענן



יציב וצומח במהירות, שוק הפאנלים הסולאריים גדול

שוק הייצור מפאנלים סולאריים מותקנים

509GW 1.1TW
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2018 2022

https://www.alliedmarketresearch.com/photovoltaic-market
https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/04/IEA_PVPS_Snapshot_2020.pdf
https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2019/07/SolarPower-
Europe_Global-Market-Outlook-2019-2023.pdf

מקורות

2021-מיליארד ב $ 9.6-ב שוק ניקוי פאנלים סולאריים מוערך 

בסיס מותקן של פאנלים סולאריים

שוק האנרגיה המיוצר מפאנלים סולאריים

צמיחה עולמית  
2018-2019

נתח שוק של התקנות  
בגגות

2018הכנסות גלובלית ב 

17%
צמיחה שנתית ממוצעת  

ב בשנים"בארה
2011-2018

$119B

29%

12%
~900 GW 

2021ב 
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https://www.alliedmarketresearch.com/photovoltaic-market
https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/04/IEA_PVPS_Snapshot_2020.pdf
https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2019/07/SolarPower-Europe_Global-Market-Outlook-2019-2023.pdf


ניקוי אופטימלי של פאנלים סולאריים  
הוא תנאי הכרחי לשיפור הרווחיות  

פתרונות מכניים קיימים

מעטיםפתרונות אוטומטיים•
ויקרים יחסית  

פתרונות שאינם אוטונומיים  •
הדורשים מפעיל אנושי

לא קיים פתרון אוטונומי  •
להתקנות על גגות

פחות יעיל" רטוב"לרוב פתרון •

אין צבירת מידע שימושי•

ניקוי ידני

דורש צוות עובדים•

תנאי עבודה פיזיים  •

קשים

גידול בעלויות עקב  •

ירידה מתמדת בהכנסה 

 KW/Hפר 

אחוזים  לכלוך ואבק על פני פאנל סולארי גורמים לירידה בעשרות 
*לעומת פאנל סולארי נקי, ביכולת נצילות הפקת חשמל

https://www.pv-magazine.com/2020/04/22/how-much-dust-is-enough *

https://www.pv-magazine.com/2020/04/22/how-much-dust-is-enough
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התקנות גג והתקנות מסחריות: ר'היעד הראשון של בלייד ריינג

PLECOהיעד עבור המוצר הראשון 

מערכות עוקבות שמש ומתקנים מוגבלי גישה               :  שוק המטרה השני

PLOVER

שלב ראשון

שלב שני

מיליארד לשוק השנתי כולו10-הערכה של כ

אין פתרונות 
רובוטיים

התקנות  
בגגות תעשיה 

I&Cומסחר 
(~30%)

פתרונות 
רובוטיים 

מעטיםניידים

התקנות  
 Utilityקרקעיות

(~50%)

אין פתרונות 
רובוטיים

התקנות  
בגגות שוק הפרטי
Residential 

(~20%) 
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ומערכת איסוף PLECOרובוט ה 
וניהול נתונים

אוטונומיות מלאה•

ניקוי יבש ללא מים•

45°עד -יכולת טיפוס על משטחים משופעים •

ניטור ומעקב בזמן אמת•

התקדמות תהליך הניקוי•

מיקום הרובוט•

מצב הרובוט•
מוצרים משלימים•

רכיבי זיהוי לכלוך ותקלות –מערכת עתידית 
בקרה על פעילות הפאנלים והתקנתם•

איתור פאנלים מלוכלכים•

מיפוי לטיפול באזורים בעייתיים  •

תומך ביצירת מערכות ניקיון אופטימליות•

מאפשר ניטור ומעקב אחרי הרובוט מרחוק•

התייחסות לתנאי מזג אוויר בזמן אמת  •

ניבוי השפעות סביבתיות ועונתיות  •

מנוי שנתי עבור השירות•

הפתרון  של  
ר'בלייד ריינג
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היתרונות המשמעותיים  
PLECOשל ה 

ביג דאטה ומידע גיאוגרפי המבוססים  

על בינה מלאכותית מהפכניים

חיסכון בעלויות ושיפור ברווחיות

מגביר יעילות של הפאנלים הסולאריים•

מצמצם כח אדם נדרש•

מתאים לאזורים גיאוגרפיים מגוונים

שרותי מנוי ענן לניתוח מידע
ניתוח נתונים תוך השדה•

המלצות בהתאם לתנאים סביבתיים וגיאוגרפיים  •

פתרון אוטונומי להתקנות בגגות  
ומתקנים מסחריים

יכולת עבודה ביום ובלילה

Scalable

החזר השקעה משמעותי
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פיתוחים עתידיים  

PLOVER

רובוט רחפן לניקוי פאנלים סולאריים  
לשוק מערכות העקיבה ובמתקנים 

בהם הגישה לפאנלים קשה 

י מפעיל"ניתן גם להטסה ע•

נחיתה רכה•

ניקוי אוטונומי של שורות פאנלים•

3P

PLECOמערכת ניהול של ציי רובוטי 

משלב רכבים מעבירים אוטונומיים•

מיועד להתקנה מרובת שורות•

מאפשר להשתמש במספר רובוטים ולעקוב אחר מצב •

העבודה ותהליך הניקיון של כל רובוט
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ר במספרים'בלייד ריינג

Q3 2021
סיום פיתוח וניסויים

Plecoרובוט 

$3M
סך ההשקעות  

בחברה עד כה

2015
ייסוד

25%
צמיחה שנתית צפויה  

בענף יצור החשמל 

מפאנלים סולאריים

$3.6B
גודל שוק יעד  

שנתי למוצר  

(בעיקר מסחרי)ראשון 

שותפים אסטרטגייםמשקיעים עיקריים

בתהליךהפטנט

National phase
Know-how

משמעותי
מסחרייםוסודות

הניקויבתחומי

דיאגנוסטיקה
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קניין רוחני

ר'ריינגלבליידרישיון 
•Robotic Cooperative Systems

(National phaseשלב )בתהליך פטנט 
•Know-howמשמעותי וסודות מסחריים

–בתהליך 
מערכות רובוטיות ושיטות לניקוי התקנות  •

ייצור אנרגיה סולארית המורכבות  
מפאנלים מרובים

בקשות לפטנטים  

נוספים בשלבי הכנה כיסוי גיאוגרפי

ב"ארה אירופה סין

ישראל
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BladeRangerידני
י  "טרקטור מופעל ע

נהג
י  "רובוט כבד מופעל ע

מפעיל
,  רובוט ניקוי קבוע

צמוד שורה

✔✖✔✖הניקיוןוטיביעילות

✖✖✖✖יחסיתנמוךמחיר

,קייםמצבעלהמבוססתניקוימערכותשלאופטימיזציה
✖✖✖שדהובקרתכבדיםלכלוךואזוריהאווירמזגניתוח

✖✖✖✖המידעשלאנליטיניתוח

✔✖✖✖ניקויקצב

✖✖✖✖(Scalable)מדרגי

✖✖✖אוטונומי

✔✖✖✖יבשניקוי

✔✖✖✖ליליניקוי

תחרות בשוק על פי סגמנטים 

.  הסופיכפי שתעודכן עד למועד התשקיף , 2020בנובמבר 26מיום לטיוטת התשקיף 6בפרק 6.13סעיף נוספים בדבר התחרות ראו לפרטים 
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המודל העסקי

ומנוי לשרותי תחזוקה וחלפים, מכירת הרובוטים•

כולל ניתוח ביצועים של  , ניטור וזיהוי תקלות, מנוי שנתי למערכת מבוססת ענן לניהול•
הרובוטים ותמיכה בקבלת החלטות  

.יצירת קשר ארוך טווח עם הלקוח והכנסה נוספת
והכנסה  ( שותפות ברווחים) Revenue Sharingיבחנו בהמשך מודלים מבוססי , כמו כן

.מהשכרת מערכות
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לקוחות פוטנציאליים בשוק התעשייתי
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–יעוד כספי ההשקעה 

ביסוס והגברת המוכנות ההנדסית והמכירות של החברה

,ובין היתר

סיום פיתוח הרובוט והמערכת הנלווית לרובוט•

תמיכה בתהליכי מסחור וחדירה לשווקים ראשונים•

פיתוח כושר ייצור של הרובוט והמערכת לייצור המוני•

המשך פיתוח מוצרים חדשים ומשלימים לרובוט  •



BladeRanger:  Let the Sunshine In.
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נקודות מרכזיות

פעילות בתחום האנרגיה הירוקה  •

שוק הפאנלים הסולאריים צומח במהירות וצפוי לגדול מאוד•

ניקיון הפאנלים הסולאריים משפיע בצורה ישירה על יכולת  •

נצילות החשמל מהפאנלים הסולאריים

יש דרישה לפתרונות ניקוי ודיאגנוסטיקה יעילים•

הרובוט הנייד שמפתחת החברה נבחן במספר אתרים•

פלח השוק התעשייתי אליו מכוונת החברה הינו פלח שוק ובו  •

מיעוט תחרות למוצר שמפתחת החברה

טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת  •

צוות מוביל ובעלי מניות עם ניסיון רב•



!תודה רבה
:למידע נוסף

info@bladeranger.com
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