
 
 2142 מרץ 41

הישראלית מחזקות את שיתוף  GreenTops-הגרמנית ו Schott Solarחברת 
 הפעולה בשוק האנרגיה הסולארית בישראל:

 ואט-מגה 02יוצאת לדרך עם הזמנות בהיקף  2102

 

לים סולאריים בהספק הגרמנית הודיעה כי בימים אלה קיבלה הזמנה גדולה של מודו Schott Solarחברת 

מהשותפות המרכזיות שלה באגן הים התיכון.  –הישראלית  GreenTopsואט מחברת -מגה 21כולל של 

spTTneerG הינה ספקית פתרונות מוגמרים  (Turnkey שמסייעת ללקוחות בהקמה והתקנה של מערכות )

 סולאריות וזכתה להכרה כמובילת השוק הישראלי בתחום זה.

בשווקים מתפתחים: "ההזמנה  Schott Solar, מנהלת המכירות והפיתוח העסקי של רפסוואנטיה אולד

מדגישה את היחסים הקרובים בינינו ומחזקת את ביטחוננו בצמיחת השוק  spTTneerGשקבלנו מחברת 

משתפות פעולה מזה ארבע שנים ומעונינות כעת  spTTneerG-ו Schott Solar הסולארי בישראל. החברות

 יחסיהן לשלב מתקדם יותר".לקדם את 

יישלחו מגרמניה בימים הקרובים.  PERFORM POLY 240המכולות הראשונות של המודולים מדגם 

, שהם שניים POWER POLY 280-ו PERFORM MONO 265ההזמנה כוללת גם מודולים מדגמי 

ידה ניכרת אשר מספקים רמות יעילות אנרגטית גבוהות במ Schott Solarמהפיתוחים האחרונים של 

 .1121מהמקובל. מוצרים חדשים אלה יהיו זמינים בישראל ברבעון בשני של 

. אנו מציעים ללקוחותינו את המוצרים Schott Solar"אנו מאמינים באמונה שלמה באיכות המוצרים של 

ה מהווים את הבחירה ההגיונית היחיד Schott Solarהאיכותיים ביותר בקיימים בשוק, כך שהמודולים של 

 .spTTneerGמוטי אבני, מנכ"ל עבורנו", מסביר 

 Schott Solarאודות 

הינה ספק בינלאומי של מוצרים איכותיים בתחום האנרגיה הסולארית. החברה,  Schott Solarחברת 
 Schottוולטאי מתמקדת -שמשרדיה הראשיים במיינץ, גרמניה, פעילה בשני תחומים עסקיים: בתחום הפוטו

Solar  ושיווק של מודולים סולאריים יוקרתיים ואיכותיים ביותר וכך בפרוייקטים של מערכות פוטובייצור-
( החברה מייצרת קולטנים לתחנות כוח סולאריות CSPוולטאיות גדולות. בתחום ההספק הסולארי המרוכז )

גיה. עולמית של השוק והטכנולו-שמבוססות על שקתות פרבוליות. בתחום זה מהווה החברה מובילה כלל
, הודות לאיכותם הגבוהה ולאורך החיים הממושך Schott Solarלקוחות ושותפי מימון מעריכים את מוצרי 

, עבודת מו"פ אינטנסיבית ועמידה במבדקים 291שלהם. הבסיס לכך הנו הניסיון המצטבר של החברה 
פעילות העיקריים שלה מהדרישות המקובלות בתעשייה. עם מרכזי ייצור קרובים לשווקי ה 1מחמירים עד פי 

מיוצרת מקומית  Schott Solarבאירופה, בארה"ב ובאסיה, לחברה יכולות תגובה וגמישות מרבית. בנוסף 



 
בכל השווקים הסולאריים החשובים בעולם. בהקשר זה נהנית החברה גם מהרשת הבינלאומית של חברת 

 .Schott AGהאם 

עובדים,   20,111-, אשר מעסיק כSchottל תאגיד , הסתכם מחזור ההכנסות ש1121/1122בשנת העסקים 
 מיליארד אירו. 1.9בהיקף של 

 


