
 

  :המסחרי שלבב החלה 'ררייג בלייד

 Pleco -ה רובוט לש המוי לייצור) Flex( פלקסטרויקסהסכם עם  חתם 

  סולאריים פאלים ליקוי המיועד
  

מלקוחות בילאומיים ומקומיים  יםהזמות לרובוטו קיבלה פיות רבותבלייד רייג'ר 

. רבעוים הקרוביםה במהלךמובילים ותספק את ההזמות עם תחילת הייצור הצפוי 

שועד לתמוך ביצור והרכבה באתר החברה מקומי קו ייצור  ,בלייד רייג'רמקימה במקביל, 

ושועד לפיתוח טכולוגיות ופיתוח מוצרים  Flexעד לשלב המוכות של קו הייצור שמקימה 

על רקע המעבר העולמי לייצור ארגיה מתחדשת באמצעות פאלים סולאריים קיים  חדשים.

לרובוט של בלייד רייג'ר יתרוות מובהקים   .ביקוש אדיר לפתרוות יקוי חכמים ויעילים

ללא צורך במים ואוסף ביעילות רבה על פי פתרוות בשוק כיוון שהוא ייד, אוטוומי, מקה 

  תוים ליטור שוטף של הפאלים הסולאריים
  

המפתחת (ת"א: בלרן) רייג'ר,  הארגיה הירוקה, בליידהטכולוגיה וחברת  - 2021באוגוסט  16, רמת אפעל

יצול מירבי של  המיועדות לאפשר מערכות רובוטיות יידות, מוהלות בען, ליקוי ויטור פאלים סולאריים

חתמה על מודיעה היום כי,  הסולאריים הפאלים באמצעות הפקת החשמל  ושימוש מיטבי בארגית השמש

 הזמות שהתקבלויכולות הייצור וההרכבה שלה לאור  להרחבת) Flex( פלקסטרויקסהסכם עם עקית הייצור 

הזמות כמעה ל להתחיל בייצור המוי רייג'ר  לבליידאסטרטגי יאפשר ההסכם ה בביקושים. צפי לעלייהו

של החברה   Pleco-בייצור מערכות רובוט היתמקד של פלקסטרויקס ייצור ה.  קו Pleco -ה ישל רובוטצפויות 

  במתקן המרכזי של החברה במגדל העמק.  והתוספים השוים שלו,
  

במקביל לתחילת הייצור במתקי  ,תמשיך לייצר גם במכון הייצור שלהרייג'ר במסגרת ההסכם, בלייד 

להשתלב בתהליך היצור והרכבה של כמויות זמן הערכות על מת לבלייד רייג'ר פלקסטרויקס. מה שיאפשר 

תמשיך בלייד לשמש כספקית יחידת , Pleco-על מת לשמר את הקיין הרוחי של רובוט המסחריות גדולות. 

  על מת שיורכבו בשלמותם במתקן של פלקטרויקס.העיבוד המרכזית של הרובוטים 
  

המעבר לייצור מסחרי באמצעות פלקס מהווה אבן דרך "מסר כי  אסף פרידלר, מכ"ל ומייסד בלייד רייג'ר

 . ומכירות שיווק מאמציללא אף , Pleco -ה ילרובוטבדרישה  משמעותית לחברה. כבר היום או חווים עליה

  ".להקדים את לוחות הזמיםככל שיתן,  ,פועליםאו ו 2022התחייבו למכירות כבר בשת 
  

. PLECOהרובוט  –כמו כן, החברה הודיעה בשבוע שעבר על יסוי מוצלח במערכת יקוי הפאלים הסולאריים 

-היסוי, אשר ערך במסגרת יסויי ביטא של החברה, הודגמה לראשוה פעילות הדגם המעודכן של רובוט ה

PLECO יסוייםת החברה להמשיך ביקוי ובכווועה ווסף, , שהציג בהצלחה יכולות תהחברה קיבלה דומים. ב

 3.7 -כאשר היקף סכום התוכית המאושרת היו כ אישור הרשות לחדשות לתוכית מעבר מפיתוח לייצור

  .₪מיליון  1.8כלומר הרשות לחדשות משתתפת ב כ , %50של בשיעור השתתפות  ₪מיליון 



 

  

יאפשרו את יקיון  הפאלים הסולאריים קווי מוצר אשר ככל שפיתוחם יושלם בהצלחה   3בלייד רייג׳ר מפתחת 

 ועימו יאפשרו ייצור חשמל בצורה מיטבית:

 רובוט ה-PLECO יםת ופועל ללא מים בגגות ומתקטע ע על ידי סוללהומי, המוייד ואוטו רובוט ,

מסחריים. מעבר ליכולות היקוי, החברה מפתחת עם הרובוט מערכת איסוף ויהול תוים ויכולות יטור 

י איכותי וזיהוי תקלות ולכלוך. תוים אלה יאפשרו , בשילוב עם תוי המיקום של הרובוט,  מיפוי דיאמ

  של רמת היקיון, תקלות בפאלים, לכלוך קשה להסרה ועוד. 

 ה3 מערכת המכוP ,יטור מצב המשימה של כל רובוט יטור של צוות רובוטים באתר בודד, כולליהול ול , 

מיועדת לייעל ולטייב  3P-המלצה לחלוקת משימות בין רובוטים שוים, דיווח על מצב סוללה ועוד. מערכת ה

מצויה, בשלבי פיתוח   3Pשימוש במספר רובוטים במקביל באתר של פאלים סולאריים. מערכתאת ה

 ראשוי. 

 רובוט ה-PLOVER ,ה- PLOVER  ים בהם הגישהו רובוט רחפן המיועד לשוק מערכות העקיבה ובמתקה

פיתוח, וככל לפאלים קשה. הוא מיועד גם להטסה ע"י מפעיל וגם ככלי אוטוומי הוא מצוי בשלב המחקר ו

יוכל  לחות בזהירות על גבי שורות פאלים סולאריים, להתחיל  PLOVER -שפיתוחו יסתיים בהצלחה ה

  את תהליך היקיון, ובסיומו לחזור בחזרה אל עמדת השיגור.
  

  

  רייג׳ר: אודות בלייד

אילן -מאויברסיטת בר ידי אסף פרידלר, פרופסור גל קמיקא-על 2015רייג׳ר הוקמה בדצמבר  בלייד

ומהמובילים בעולם בתחום הרובוטיקה והביה המלאכותית, וחברת הרובוטיקה קוגיטים. החברה מפתחת 

וולטאיים. אחד האתגרים המשמעותיים בהפקת -טכולוגיה ייחודית ליקוי ויטור מתקים סולאריים פוטו

יחס לכמות השמש שאותם פאלים קולטים. חשמל מפאלים סולאריים הוא צילות הפקת החשמל מהפאלים ב

להגברת צילות הפקת החשמל משמעויות כלכליות בוגע לכדאיות של התקתם והיקף ייצור החשמל מהם. עם 

יקיון, אשר ככל שפיתוחם יסתיים בהצלחה, יהיה בהם האתגר הזה מתמודדת החברה על ידי פיתוח פתרוות 

המוצר  ;לים הסולאריים להגדיל את צילות החשמל המופקת מהם.כדי לספק מוצרים אשר יעזרו לבעלי הפא

ידי סוללה טעת ומקה ללא מים את הפאלים -, המוע עלPLECO-הראשון שמפתחת החברה הוא רובוט ה

, יכול משטח רציף (שורה) של פאלים סולארייםהסולאריים. כון למועד זה, הרובוט האוטוומי ע על גבי 

מערכות מ"ר בכל טעיה. הייחודיות שלו היא גם ב 3,200ס"מ, ולכסות שטח של כ  10-של כלחצות מרווחים 

ושירותי הביה המלאכותית המצאות בשלב הפיתוח וככל שפיתוחם יושלם בהצלחה איסוף ויהול תוים 

, מגובה IoTיאפשרו  יטור תקלות, מיפוי הפאלים ומתן פלט אודות היקיון, ויאפשרו לרובוט לשמש כיחידת 

בשירות מבוסס ען לשיפור התחזוקה של הפאלים הסולאריים. הפתרוות שמפתחת החברה, מותאמים 

לעבודה בתאי מזג אוויר קשים, מסוגלים להתמודד עם שיפועים, ומוזילים משמעותית את עלויות היקוי 

  והתחזוקה של הפאלים הסולאריים.

  

 


