


ואינו  ,ופעילויותיה")החברה("מ "בעאנטרפרייזטראקנטוכל מידע אחר שיימסר במסגרת המצגת מוצע למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות "המידע"המידע הכלול במצגת זו 
 .לרבות התשקיף להנפקה, "(הבורסה("מ "בעכפי שידווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב ,מחליף עיון בדוחותיה התקופתיים והמיידים של החברה

לאחר קבלת  ,הצעה כאמור תיעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין.מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד
.ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ערך והבורסה

וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות  ,ואינו מהווה המלצה או חוות דעת,המידע המובא במצגת זו אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה
היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי  ,או את תיאור כלל פעילותה או גורמי הסיכון של החברה על כן, או התוכניות העסקיות של החברה,והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם

.בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה

 .או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת,עיבוד ,עריכה, איפיון,או הוצג באופן( לרבות בתשקיף להנפקה)יודגש כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר 

ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין .והיא לא תישא באחריות לנזקים או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע ,החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע
.יגבר האמור בדיווחי החברה,האמור בדיווחיה של החברה

,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים,הערכות,מטרות ,אשר כולל תחזיות1968-ח"התשכ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד
אשר על אף שהחברה סבורה שהן  ,מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה.שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה

והכל ,ועובדות ונתונים מאקרו כלכלייםיההרי שהן בלתי ודאיות מטבען העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ושל עסק,סבירות
על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות ,נוסף על האינפורמציה הקיימת בחברה ,המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס.כפי שהם ידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו

וכן  ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה,בין היתר,התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע .ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה,עתידיות בחברה
לא ניתן  , נכון למועד מצגת זו,כמו כן.אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה,מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה

.על הכלכלה ועל תוצאות פעילותה של החברה( Covid19)להעריך את מלוא השלכות התפרצות מחלת נגיף הקורונה 

ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור ,אכן יתממשו,לרבות בגין תכניותיה,לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה
כי תוצאותיה  ,קוראי מצגת זו מוזהרים,לפיכך .כמו כן לחברה אין כל ודאות כי הנחות היסוד שלה המותנות בצדדים שלישיים תתממשנה .עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל, בין היתר,לעיל

.והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו

או לשנות כל תחזית או הערכה  דכןמובהר כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לע, כמו כן
.כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו



שווי שוק התחבורה והלוגיסטיקה

2024עד שנת 

**הפסד כספי שנתי טכנולוגישווי שוק 

2022

https://financesonline.com/transportation-industry-statistics/#link6*
https://della.eu/price/local/ מ"לקדולר 0.7לפי חישוב של , בהנחה שמרנית, להערכת החברה**

***https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/information-technology-global-market-
report#:~:text=The%20global%20information%20technology%20market,(CAGR)%20of%2011.6%25.

https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/information-technology-global-market-report:~:text=The%20global%20information%20technology%20market,(CAGR)%20of%2011.6%25


מפליטות המזהמים העולמיות
*הן מסקטור התחבורה

כיום החברות משלמות באופן וולונטרי
בעולם עתידה לשנות  * *רגולציה מתהווה

זאת

2017-התחממות 
***מעל הממוצע במאה העשרים

הערכה של פליטות פחמן 
דו חמצני עולמי

2018*של פליטות של פחמן דו חמצני בשנת 

*https://essd.copernicus.org/articles/11/1783/2019/
** מידע זה אינו ודאי והתממשותו או אי התממשותו אינה בשליטת בחברה. המידע בדבר השינוי הרגולטורי מהווה מידע צופה פני עתיד המבוסס על פרסומים שונים

***The National Oceanic and Atmospheric Administration's annual State of the Climate: Global Climate Report



עליה בפליטות גזי חממה  
2015-2030בין השנים 

**Empty Trucks

*https://essd.copernicus.org/articles/11/1783/2019/

2022מתחילת 

*קילומטרים מדי שנה של נסיעות ריקות

https://www.envisioninteligence.com/industry-report/global-freight-logistics-market*
**Source: OECD North America commercial vehicle fleet

***https://www.statista.com/statistics/204169/retail-prices-of-diesel-fuel-in-the-united-states-since-2009/

https://www.envisioninteligence.com/industry-report/global-freight-logistics-market**
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עובדיםייסוד החברה

חברות רשומות במערכת

ילותעפ
ארצות הברית, אירופה, ישראל
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תחזית תרנזקציות 2022שימושים במערכת ב
2023לפי הסכמים חתומים לפעילות במערכת

גודל שוק טכנולוגי

POCבעל פוטנציאל מהותי שהתקשר בהסכם אינטגרציה או לקוח *

מספר נסיעות 



TruckNetפלטפורמה לניהול שרשרת האספקה מבוססת בינה * מפתחת
שתספק ( ML)וכן למידת מכונה( BL)בינה עסקית , (AI)מלאכותית 

:ללקוחות

התאמה חכמה בין חברות  
אספקה על בסיס מידע  

מהכלכלה השיתופית 

צמצום נסיעות ריקות  
"התאמות חכמות"י "ע

חסכון בעלויות והגדלת  
הרווח

הפחתת משימות  
א בזכות  "כ/חוזרות

האוטומציה

Bid

"  און ליין"חישוב פליטות 
צמצום פליטות

-שיפור היעילות והרווחיות ב

ברנובהתאם לתוצאות הניסוי

פיילוט  משותף עם קבוצת רנו

השלמת הפיתוח אינה וודאית וכפופה לסיכונים ואין וודאות כי ישולם* 

.בהתאם לתוצאות הניסוי עם רנו
.בהתאם לתוצאות הניסוי עם רנו

בעזרת  דלקים ופליטות צמצום 
אביזר
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אלמנט חוכמת ההמונים
(WAZE-בדומה ל)

ייעול שרשרת האספקה
 MOOVITבדומה ל)

המשפרת את התחבורה  
(העירונית

זירת מסחר  
בינלאומית למטענים  
ומשאיות קלה ומהירה

(Booking-בדומה ל)





NOBEL



מידע צופה פני עתיד* 
ועמלת שירותי  מחיר ממוצע לנסיעה , Matchingעמלת /שיעור, מספר נסיעות ללקוח: הינו להמחשה בלבד ונשען על ההנחות הבאותהמודל 

דיגיטציה
. המחיר  של האביזר על פי המחירון  היצרן המומלץ ללקוח הסופי

.אין לחברה הכנסות מהפלטפורמה, ודאות שהמודל יתממש    ונכון למועד זהאין 



תראו כמה 
הספקנו
-ב

2016

טריליון
*והלוגיסטיקהשוק התחבורה שווי 

הקמת
החברה

2021

הנפקת החברה 2022

בתשלוםהמערכת הפעלת 
מסורתילשוק המערכת התאמת 

FORWARDERרישיון הצאת 
ב"ארההסכם צבא 

הל"הסכם צ
משרד ראש הממשלהפרויקט 

7%ניסוי  מעבדה מוצלח חיסכון של
TRUCKNET SMART CATALYSTל

2017

פ"גיוס מו 2018

POC

https://financesonline.com/transportation-industry-statistics/#link6*





20%עד 
מזהמותפליטות בהפחתת 

10%עד 
הדלקבהפחתת צריכת 

המנועבהארכת חיי 20%עד 
ושיפור התחזוקה

הפחתה50%עד 
בפליטות הפיח

שנים4אחריות ל  התקנה קלה
דקות30עד 

בין מנועיםלהעברה ניתן  החזר על השקעה
חודשים12-18

המידע לעיל הינו על פי נתוני היצרן שנמסרו לחברה



חממהגזי אונליין של פליטות חישוב  חיסכון בדלק

ניטור מדדיםצמצום בפליטות גזי חממה

לצמצום צריכת מכשיר חכם 
פליטותהוהפחתת דלק 



מנוע האמר-א חיפה "מש
No Catalyst Catalyst Average differance %

RPM HP Average std Average std
2000 44 228.4 4.9 212.3 3.9 7
3000 73 224.5 8.5 220 9.1 2
3400 96 228.8 8.4 227.8 7.8 0.4
3400 125 211.3 6.2 208.1 4.1 1.5

2000 44 233.9 4 215.9 2.3 7.7
3000 73 227.9 1.8 224.8 3.2 1.4
3400 96 224.9 1.6 226.9 2.4 -0.9
3400 125 210.1 2.9 209.2 1.9 0.4
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consumption {g/(hp·h)}

2000 non

2000 cat

העבודה בו הרכב  ד"סל
עובד רוב שעות העבודה 

ערך מקסימלי 
המנוע ד"סלשל 

לבדיקה של 
הקטליזטור  

–קיצון ' בנק
ביצועים 

מוצלחים בכל 
ד"הסלטווח 

העבודה בו הרכב  ד"סל
עובד רוב שעות העבודה 

Engine Model: 
HMMFW 8V 160HP



(ושם הושקע הזמן הגדול ביותר בבדיקה–במקום בו הרכב נמצא רוב זמן העבודה )הממוצע של המנוע ד"בסלאחוז ההתייעלות הגבוה ביותר נצפה •

כוחות סוס  450העבודה הגבוה ביותר בו הקטליזטור נועד לעבוד הינו הספק •

(טנק זקוק לנפח קטליזטור גדול יותר)גודל הקטליזטור צריך להיות מותאם לגודל המנוע לביצועים גבוהים יותר •

(מכשיר המדידה לא היה תקין, תצפית בלבד)נצפה פחות עשן שחור שנפלט מהמערכת –לאחר התקנת הקטליזטור במנוע האמר •

לערך מהמשקל בנוכחות הקטליזטור4.3%מסת הדלק בהרצה הראתה שיפור של כ •

הקטליזטור נבדק בעומסים מקסימלי של המנוע בהתאם לבקשת הצבא על מנת לבדוק מקרי קצה והביצועים העידו על הצלחה ועמידה בכלל העומסים •

חיסכון עבור כל אחד משני ימי ההרצה 7%בממוצע 

7%
חיסכון 







חישוב חיסכון פליטות מזהמות



תוכל לחסוך כ  , טון מזהמים בחודש16–ל 12הפולטת בממוצע בין , משאית*
זאת במקביל לחיסכון נוסף הנובע ממנגון , מפליטת המזהמים20%–

בעולם  לאחר העליות שנרשמו , נכון להיום. ההתאמות החכמות שפיתחנו
.שיחסךטון לכל יורו 85-כבמחירי הפליטות 

מביאה  הטמעתו -הקצה כלכליות עבור צרכן השפעות הדלק לממיר *
צורכת דלק  בשווי משאית באירופה . 7%של עד הדלק להפחתה בהוצאות 

.*בשנה בממוצעאלף יורו 70,000–של כ

.  בעתיד תיבחן  האפשרות לסחר בחיסכון של הפליטות עבור החברות*

*https://www.freightwaves.com/news/what-is-the-carbon-footprint-of-a-truck



o  דאטה לוגיסטית מבוססת מיקום
oשיטות ייחודיות למונופוליזציה של הדאטה כולל שכלול של פרמטרים
oהיכולת לשמור על גמישות ברגולציה משתנה**
oמערכת עתידית לסדרן עבודה רובוטי
o (רגולציה עתידית)יכולת עתידית לסחר ביחידות פליטת גזי חממה**
oתהליכים בפיתוח–ין'בלוקצ

DATA
Co2

מעצם טבעם נתונים לסיכונים שונים והשלמתם אינה ודאית, הליכי פיתוח. ל מצויות בהליכי פיתוח"התכונות הנ*
מידע זה אינו ודאי והתממשותו או אי התממשותו אינה . המידע בדבר השינוי הרגולטורי מהווה מידע צופה פני עתיד המבוסס על פרסומים שונים**

בשליטת בחברה
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