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אנו שמחים לעדכן אותך על הפעילות שלנו בשנה האחרונה.
למרות משבר הקורונה ,אנו מסכמים שנה מלאה פעילות וחידושים במגוון רחב של מוצרים.
העמקנו את שיתופי הפעולה עם הספקים שלנו ,ויש בידינו מענה הולם ויכולת התאמת פתרון
לכל מבנה חניון שיידרש.

מתקנים אוטומטים
במהלך שנת  2020השלמנו ומסרנו מספר מתקנים .עד סוף שנת  2021נשלים עשרות מקומות
חנייה נוספים וניכנס לביצוע של מאות מקומות חנייה במגוון מתקנים.

העבודה עם מספר יצרנים מאפשרת לך מענה מגוון שיתאים באופן אופטימלי לצרכיך:
מהנדס החברה ילווה אותך בשלבים של תיאום התכנון ,ויאפשר לך לבחור את הפתרון האופטימאלי.
אלקטרה פתרונות חנייה מייצגת שלוש יצרניות:
מובילה עולמית בתכנון ,ייצור והתקנת פתרונות חנייה מכניים ,חצי אוטומטים ואוטומטים.

מובילה עולמית בפיתוח ,תכנון וייצור של מערכות חנייה אוטומטיות.
אחת מהחברות הגדולות בעולם למתקני חנייה אוטומטים .למעלה מ 150,00 -אלף מקומות
חנייה מותקנים.

טעימה מהמתקנים האוטומטים שהשלמנו
חוני המעגל תל אביב
פרויקט במסגרת תמ"א  24 .38/1מקומות חנייה במתקן מסוג מסועים ,תוך ניצול מקסימלי של שטח
בתוך גבולות המגרש ,מחוץ לגבולות הבניין.
חדר כניסה אלגנטי מאפשר חנייה נוחה באחד האזורים הצפופים במדינה.

"לצפייה בהדגמת המתקן"

הירקון  54תל אביב
 15מקומות חנייה במתקן מסוג מסועים ,עם
טכנולוגיית מדידה וזיהוי ברמה הגבוהה ביותר.
מסך הפעלה מבוסס  Androidבגודל "50
הממוקם בלובי עם הכוונה למשתמש.

חדר כניסה מפואר ,לכניסה ישירות מהרחוב
וליציאה עם חזית הרכב לרחוב ,תוך שימוש
בשולחן סיבוב.

מכפילי חנייה
אלקטרה פתרונות חנייה מייצגת את חברת  KLAUSומספקת מתקנים מתוצרת גרמניה ,המיוצרים
במפעל החברה בגרמניה .במקביל התחלנו למכור מכפילי חנייה של  ,KLAUSהמיוצרים במפעל החברה
בהודו .זו בשורה של ממש ללקוחות המחפשים מוצר איכותי במחיר תחרותי.

פרויקט לדוגמא – הררי רמת גן
▪  8מתקנים טמונים ,המאפשרים חנייה תת קרקעית סמויה
ב  16מקומות ,וממוקמים בין גבול הבניין לגבול המגרש.
במצב תחתון המתקנים הופכים למיסעה ,ומאפשרים
שימוש כשטח כגישה לחנייה.
▪ המתקנים הותקנו בזמן קצר תוך הקפדה על דיוק
ובטיחות.

מתקנים חצי אוטומטים

"לצפייה בהדגמת המתקן"

הושק דגם חדש לחלוטין ומשופר של  KLAUSגרמניה ,עם יתרונות רבים,
אשר יאפשר לך לייעל את ביצוע הפרויקט ואת שיפור החוויה למשתמש
הקצה( .סדרה ) 6000
הדגם החדש מאפשר:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

אורך בור נדרש קצר יותר וגמישות גדולה במידות הגובה.
שערים ללא צורך בתמיכה קונסטרוקטיבית חיצונית החוסכים לך עלויות.
תהליך התקנה מקוצר ומהיר.
אפשרות התקנת מתקנים בשורות עוקבות  -זו אחר זו  ,עם ניהול
משותף ,דבר המאפשר ניצול שטח בצורה יעילה לאין ערוך.
שיפור האמינות ונוחות התפעול.
כל המתקנים עם שערים חשמליים ,ואפשרות חיבור לאפליקציה,
המייתרת את הצורך בשלט רחוק.

עם הפנים לעתיד
טעינה חשמלית
אנחנו צופים שעמדות לטעינה חשמלית יהפכו בקרוב לדרישת חובה על ידי הרשויות.
ניתן להזמין פתרונות לטעינה חשמלית ברוב סוגי המתקנים.

אפליקציה חכמה
בחלק מהמתקנים ניתן לשלב שימוש באפליקציה סלולארית לצורך הזמנת הרכב.
האפליקציה מאפשרת את הזמנת הרכב בנוחות מתוך הדירה ,ובכך מקצרת את זמן ההמתנה
בקרבת המתקן בעת הזמנת הרכב.

אלקטרה פתרונות חנייה ממשיכה להוביל את שוק מתקני החנייה
באיכות המוצרים ,באיכות הביצוע והגימור ,וברמת השרות.
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