
 

  בלייד רייג'ר מחזקת את השדרה היהולית:, המכירות התחלתעם 

אייל ואת עירא פלטי, לשעבר שיא ומכ"ל סרגון, ליו"ר פעיל ממה את 

  לדירקטור  טרייבר, לשעבר מכ"ל מיטרויקס,

   

רובוטים מספר סגרה החברה מכירה ראשוה של  2022בסוף הרבעון הראשון של 

מתן להתקשרה במספר הסכמים  ובתקופה האחרוהפאלים סולאריים  ליקוי

עודד רובוטים לעוד ארבעה אתרים בישראל # יחידות של מספר מכירת שירותים ו

יסיום הרב הצטרפותם של עירא ואייל עם פרוכטמן, מכ"ל בלייד רייג'ר: "

ביהול והובלת חברות בילאומיות, ציבוריות, תחזק את השדרה היהולית של 

 בשווקים בארץ ובחו"ל"יה החברה ותאיץ את מכירות
  

  

אוטוומיות המפתחת מערכות רובוטיות יידות, חברת הטכולוגיה והארגיה הירוקה, בלייד רייג'ר, 

ושימוש מיטבי בארגית  מרביתהפקת חשמל לטובת ליקוי ויטור פאלים סולאריים  ומיועדות מוהלות בעןה

 . החברה ממה אתPleco -שלב המסחרי של רובוט התחלת המחזקת את השדרה היהולית בעקבות ה ,השמש

לדירקטור  אייל טרייבר, לשעבר מכ"ל מיטרויקס ואת עירא פלטי, לשעבר שיא ומכ"ל סרגון, ליו"ר פעיל

  . בחברה
  

כמו גם הבה עמוקה , מומחיות יהולית החברהלדירקטוריון שימוה ליו"ר פעיל, צפוי לתרום  עירא פלטי,

פלטי כמכ"ל  . לפי כן, שימשסרגון טוורקסעד לאחרוה כיהן פלטי כדירקטור, שיא ומכ"ל . בתעשייה

, תקשורת ועיבוד תמלאכותיאיטליגציה טכולוגיה שוות בתחומי  תפקידי יהול בכירים אחרים בחברותבו

  במתמטיקה ומדעי המחשב (בהצטייות) מאויברסיטת תל אביב. .B.Scפלטי תואר . לתמוה
  

שה בתפקידי יהול בכירים במגוון  30-מ למעלהון של יבעל יסהיו  , לשעבר מכ"ל מיטרויקס,אייל טרייבר

 NETROבתעשיית המוליכים למחצה, חברת  Kulick & Sofa הםיביתעשיות טכולוגיות וארגוים גלובליים 

מש במגוון יטחוי וצה"ל בו שיבתחום הב ORBITחברת  ,בארצות הברית בתחום תקשורת אלחוטית רחבת פס

  .רגת רב סרןמג"ד במילואים בד תפקידי פיקוד עד וכולל 

  

 ואמר כי, ברך את עירא ואייל על הצטרפותם לדירקטוריון החברה, ל בלייד רייג'רעודד פרוכטמן, מכ"

"יסיום הרב ביהול והובלת חברות בילאומיות, ציבוריות, הכוללים ייצור המוי והגעה למכירות בהיקפים 

של מאות מיליוי דולרים ברחבי העולם, גם בתחום הרובוטיקה, תחזק את השדרה היהולית של החברה ותאיץ 

  ר בשווקים בארץ ובחו"ל."'את המכירות של בלייד רייג
  



 

הפתרוות  שלבצמיחה והבאה לשוק  לסייע לחברהו ר'גירי אי שמח להצטרף לבלייד" כי עירא פלטי מסר

  ". הרובוטיים המתקדמים ליקוי ובקרה ללוחות סולאריים
  

"אי שמח להצטרף לחברה ולהביא מהידע והיסיון שצברתי במהלך השים במטרה  אייל טרייבר מסר כי

   אדיר".  לחשוף את הפתרוות שלה לשוק הפאלים הסולאריים, החשב בעל פוטציאל
  

 Pleco -רובוט המספר יחידות של על מכירה ראשוה של  ,2022רבעון הראשון של החברה בבהמשך לדיווח 

עם חברה בעלת יסיון ומויטין העוסקת בתחום של תחזוקת אתרים סולאריים למתן במסגרת חתימת הסכם 

עוד ארבע עסקאות חתמה לאחרוה על החברה  ,שירותים ולמכירת מספר יחידות של רובוטים אוטוומיים

לה להפעיל את  וויאפשר רהם כאמור מהווה הישג חשוב עבומילהערכת החברה, ההתקשרות בהסכ. דומות

פוטציאל משמעותי למכירות וספות  יםם מהוומיההסכ ,הרובוטים במתקים סולאריים מסוגים שוים. כמו כן

 . לשימושים דומים אצל חברות ואתרים וספים בארץ ובעולם Plecoשל רובוטים מסוג 


