
We’re Wallbox.

Easy 
מטענים חכמים וקלים להפעלה.

 הפיתוחים שלנו יהפכו את 
החיים שלך לקלים יותר.

Fast
טעינה מהירה.

Smart 
ניהול ותיזמון מהירות הטעינה.

Compatible
 מתאים לכל סוגי ההתקנות לרכבים

חשמליים ופלאג אין.

Connected 
שליטה מרחוק במטען מכל מקום.

Experienced
צוות המומחים שלנו ידאג לכל שתצטרכו.

 הצעד הראשון שלך 
לעתיד חשמלי. את  כולם מכירים

חברת שנפ הינה אחת הקבוצות הותיקות והחזקות 
בענף הרכב הישראלי והחברה המובילה במשק לשיווק 
מצברים וטכנולוגיות חשמל מתקדמות לצרכי תחבורה. 

כמו כן, החברה היא פעילה מרכזית בענף הרכב ומובילה 
את מכירות הצמיגים בישראל באמצעות חברת כסלו 

תחבורה וראליאנס צמיגים, ובאמצעות חברת אדי 
מערכות את תחום האבזור שמע ובטיחות לרכב.

במשך יותר מ-6 עשורים חברת שנפ מובילה את
שוק המצברים בארץ ומספקת שירות מקצועי בפריסה 

ארצית לכמחצית מתושבי המדינה ובהם משרדי ממשלה, 
תעשיה צבאית ואווירית, חברת החשמל ועוד.

 כעת, כשעולם הרכב עומד בפני מהפיכה חשמלית, 
אנו יוצאים לדרך עם מיזם טכנולוגי חכם ומתקדם שיתרום 

במעבר לאנרגיה נקייה וברת-קיימא.

 EV רכב חשמלי
 שכטרמן 22, נתניה 

1-800-225-432
052-674-6748

We’re Wallbox.

Easy 
מטענים חכמים וקלים להפעלה.

 הפיתוחים שלנו יהפכו את 
החיים שלך לקלים יותר.

Fast
טעינה מהירה.

Smart 
ניהול ותיזמון מהירות הטעינה.

Compatible
 מתאים לכל סוגי ההתקנות לרכבים

חשמליים ופלאג אין.

Connected 
שליטה מרחוק במטען מכל מקום.

Experienced
צוות המומחים שלנו ידאג לכל שתצטרכו.

 הצעד הראשון שלך 
לעתיד חשמלי. את  כולם מכירים

חברת שנפ היא אחת הקבוצות הותיקות והחזקות 
בענף הרכב הישראלי והחברה המובילה במשק לשיווק 
מצברים וטכנולוגיות חשמל מתקדמות לצרכי תחבורה. 

כמו כן, החברה הינה פעילה מרכזית בענף הרכב ומובילה 
את מכירות הצמיגים בישראל באמצעות חברת כסלו 

תחבורה וראליאנס צמיגים , ובאמצעות חברת אדי 
מערכות את תחום האבזור שמע ובטיחות לרכב

במשך יותר מ-6 עשורים חברת שנפ מובילה את
שוק המצברים בארץ ומספקת שירות מקצועי בפריסה 

ארצית לכמחצית מתושבי המדינה ובהם משרדי ממשלה, 
תעשיה צבאית ואווירית, חברת החשמל ועוד.

 כעת, כשעולם הרכב עומד בפני מהפיכה חשמלית, 
אנו יוצאים לדרך עם מיזם טכנולוגי חכם ומתקדם שיתרום 

במעבר לאנרגיה נקייה וברת-קיימא.

 EV רכב חשמלי
 שכטרמן 22, נתניה 

1-800-22-54-32
052-674-674-8

We’re Wallbox.

Easy 
מטענים חכמים וקלים להפעלה.

 הפיתוחים שלנו יהפכו את 
החיים שלך לקלים יותר.

Fast
טעינה מהירה.

Smart 
תיזמון וניהול מהירות הטעינה.

Compatible
 מתאים לכל סוגי ההתקנות לרכבים

חשמליים ופלאג אין.

Connected 
שליטה מרחוק מכל מקום.

Experienced
צוות המומחים שלנו ידאג לכל שתצטרכו.

 הצעד הראשון שלך 
לעתיד חשמלי. את  כולם מכירים

חברת שנפ היא אחת הקבוצות הותיקות והחזקות 
בענף הרכב הישראלי והחברה המובילה במשק לשיווק 
מצברים וטכנולוגיות חשמל מתקדמות לצרכי תחבורה. 

כמו כן, החברה הינה פעילה מרכזית בענף הרכב ומובילה 
את מכירות הצמיגים בישראל באמצעות חברת כסלו 

תחבורה וראליאנס צמיגים , ובאמצעות חברת אדי 
מערכות את תחום האבזור שמע ובטיחות לרכב

במשך יותר מ-6 עשורים חברת שנפ מובילה את
שוק המצברים בארץ ומספקת שירות מקצועי בפריסה 

ארצית לכמחצית מתושבי המדינה ובהם משרדי ממשלה, 
תעשיה צבאית ואווירית, חברת החשמל ועוד.

 כעת, כשעולם הרכב עומד בפני מהפיכה חשמלית, 
אנו יוצאים לדרך עם מיזם טכנולוגי חכם ומתקדם שיתרום 

במעבר לאנרגיה נקייה וברת-קיימא.

 EV רכב חשמלי
 שכטרמן 22, נתניה 

1-800-22-54-32
052-674-674-8

We’re Wallbox.

Easy 
מטענים חכמים וקלים להפעלה.

 הפיתוחים שלנו יהפכו את 
החיים שלך לקלים יותר.

Fast
טעינה מהירה.

Smart 
ניהול ותיזמון מהירות הטעינה.

Compatible
 מתאים לכל סוגי ההתקנות לרכבים

חשמליים ופלאג אין.

Connected 
שליטה מרחוק במטען מכל מקום.

Experienced
צוות המומחים שלנו ידאג לכל שתצטרכו.

 הצעד הראשון שלך 
לעתיד חשמלי. את  כולם מכירים

חברת שנפ היא אחת הקבוצות הותיקות והחזקות 
בענף הרכב הישראלי והחברה המובילה במשק לשיווק 
מצברים וטכנולוגיות חשמל מתקדמות לצרכי תחבורה. 

כמו כן, החברה הינה פעילה מרכזית בענף הרכב ומובילה 
את מכירות הצמיגים בישראל באמצעות חברת כסלו 

תחבורה וראליאנס צמיגים , ובאמצעות חברת אדי 
מערכות את תחום האבזור שמע ובטיחות לרכב

במשך יותר מ-6 עשורים חברת שנפ מובילה את
שוק המצברים בארץ ומספקת שירות מקצועי בפריסה 

ארצית לכמחצית מתושבי המדינה ובהם משרדי ממשלה, 
תעשיה צבאית ואווירית, חברת החשמל ועוד.

 כעת, כשעולם הרכב עומד בפני מהפיכה חשמלית, 
אנו יוצאים לדרך עם מיזם טכנולוגי חכם ומתקדם שיתרום 

במעבר לאנרגיה נקייה וברת-קיימא.

 EV רכב חשמלי
 שכטרמן 22, נתניה 

1-800-22-54-32
052-674-674-8



PULSAR QUASAR

MYWALLBOX

COMMANDER

COPPER SB

התראות

מידע וסטטיסטיקה

ניהול ושליטה מרחוק

אפליקציה לשעון חכם

 מקושר
שליטה במטען בעזרת 

הסמארטפון דרך
.WiFi או Bluetooth

 התחברות קלה
 RFID טעינה למספר משתמשים דרך 

.MyWallbox App או

 קל להפעלה
מסך מגע, מותאם ומאובטח אישית.  קידמה

מטען ה-DC הקטן והקל מסוגו.

קומפקטי חכם ופשוט לשימוש

הפיתרון המושלם לטעינה ציבורית

ניהול טעינה חכמה לחיסכון באנרגיה משאבים ואיזון עומסים

חכם , פשוט ואינטראקטיבי טעינה דו כיוונית

 פשוט להפעלה
חיווי LED המראה את מצב הטעינה.

 טעינה בטוחה
הגנה מפני זליגת זרם לרשת החשמל.

 שליטה בטעינה
אפשרות טעינה למספר משתמשים, 

בתזמון ומהירות הטעינה.
 קידמת הטכנולוגיה

טכנולוגיית שליטה וזיהוי פנים 
מתקדמת ובטוחה.

 חכם
איזון עומסים המאפשר טעינה 

מהירה ומבוקרת.

 אפשרויות מגוונות
שקע טעינה המתאים לכל סוגי 

.TYPE 1 - TYPE 2 הרכבים

 מקושר
שיקוף מידע בכל טעינה דרך 

WiFi ,G4 ,Bluetooth, או כל רשת 
אינטרנטית המקושרת לפורטל 
.MyWallbox App -המחשב ול

 דו כיווני
 מאפשר טעינה ופריקה מהרכב
 חזרה לרשת החשמל הביתית.

.V2G - V2H

אפליקציה סלולרית

 מקושר
שליטה במטען בעזרת 

הסמארטפון דרך
.WiFi או Bluetooth

PULSAR QUASAR

MYWALLBOX

COMMANDER

COPPER SB

התראות

מידע וסטטיסטיקה

ניהול ושליטה מרחוק

אפליקציה לשעון חכם

 מקושר
שליטה במטען בעזרת 

הסמארטפון דרך
.WiFi או Bluetooth

 התחברות קלה
 RFID טעינה למספר משתמשים דרך 

.MyWallbox App או

 קל להפעלה
מסך מגע מותאם ומאובטח אישית.  קידמה

מטען ה-DC הקטן והקל מסוגו.

קומפקטי חכם ופשוט לשימוש

הפיתרון המושלם לטעינה ציבורית

 ניהול טעינה חכמה לחיסכון באנרגיה, 
משאבים ואיזון עומסים.

חכם , פשוט ואינטראקטיבי טעינה דו כיוונית

 פשוט להפעלה
חיווי LED המראה את מצב הטעינה.

 טעינה בטוחה
הגנה מפני זליגת זרם לרשת החשמל.

 שליטה בטעינה
טעינה למספר משתמשים במקביל ושליטה 
מרחוק בתזמון, מהירות ואפשרויות הטעינה.

 קידמת הטכנולוגיה
טכנולוגיית שליטה וזיהוי פנים, 

מתקדמת ובטוחה.
 חכם

איזון עומסים המאפשר טעינה 
מהירה ומבוקרת.

 אפשרויות מגוונות
שקע טעינה המתאים לכל סוגי 

.TYPE 1 - TYPE 2 הרכבים

 מקושר
שיקוף מידע בכל טעינה דרך 

WiFi ,G4 ,Bluetooth, או כל רשת 
אינטרנטית המקושרת לפורטל 
.MyWallbox App -המחשב ול

 דו כיווני
 מאפשר טעינה ופריקה מהרכב
 חזרה לרשת החשמל הביתית.

.V2G - V2H

אפליקציה סלולרית

 מקושר
שליטה במטען בעזרת 

הסמארטפון דרך
.WiFi או Bluetooth

PULSAR QUASAR

MYWALLBOX

COMMANDER

COPPER SB

התראות

מידע וסטטיסטיקה

ניהול ושליטה מרחוק

אפליקציה לשעון חכם

 מקושר
שליטה במטען בעזרת 

הסמארטפון דרך
.WiFi או Bluetooth

 התחברות קלה
 RFID טעינה למספר משתמשים דרך 

.MyWallbox App או

 קל להפעלה
מסך מגע, מותאם ומאובטח אישית.  קידמה

מטען ה-DC הקטן והקל מסוגו.

קומפקטי חכם ופשוט לשימוש

הפיתרון המושלם לטעינה ציבורית

ניהול טעינה חכמה לחיסכון באנרגיה משאבים ואיזון עומסים

חכם , פשוט ואינטראקטיבי טעינה דו כיוונית

 פשוט להפעלה
חיווי LED המראה את מצב הטעינה.

 טעינה בטוחה
הגנה מפני זליגת זרם לרשת החשמל.

 שליטה בטעינה
אפשרות טעינה למספר משתמשים, 

בתזמון ומהירות הטעינה.
 קידמת הטכנולוגיה

טכנולוגיית שליטה וזיהוי פנים, 
מתקדמת ובטוחה.

 חכם
איזון עומסים המאפשר טעינה 

מהירה ומבוקרת.

 אפשרויות מגוונות
שקע טעינה המתאים לכל סוגי 

.TYPE 1 - TYPE 2 הרכבים

 מקושר
שיקוף מידע בכל טעינה דרך 

WiFi ,G4 ,Bluetooth, או כל רשת 
אינטרנטית המקושרת לפורטל 
.MyWallbox App -המחשב ול

 דו כיווני
 מאפשר טעינה ופריקה מהרכב
 חזרה לרשת החשמל הביתית.

.V2G - V2H

אפליקציה סלולרית

 מקושר
שליטה במטען בעזרת 

הסמארטפון דרך
.WiFi או Bluetooth

PULSAR QUASAR

MYWALLBOX

COMMANDER

COPPER SB

התראות

מידע וסטטיסטיקה

ניהול ושליטה מרחוק

אפליקציה לשעון חכם

 מקושר
שליטה במטען בעזרת 

הסמארטפון דרך
.WiFi או Bluetooth

 התחברות קלה
 RFID טעינה למספר משתמשים דרך 

.MyWallbox App או

 קל להפעלה
מסך מגע, מותאם ומאובטח אישית.  קידמה

מטען ה-DC הקטן והקל מסוגו.

קומפקטי חכם ופשוט לשימוש

הפיתרון המושלם לטעינה ציבורית

ניהול טעינה חכמה לחיסכון באנרגיה משאבים ואיזון עומסים

חכם , פשוט ואינטראקטיבי טעינה דו כיוונית

 פשוט להפעלה
חיווי LED המראה את מצב הטעינה.

 טעינה בטוחה
הגנה מפני זליגת זרם לרשת החשמל.

 שליטה בטעינה
אפשרות טעינה למספר משתמשים, 

בתזמון ומהירות הטעינה.
 קידמת הטכנולוגיה

טכנולוגיית שליטה וזיהוי פנים, 
מתקדמת ובטוחה.

 חכם
איזון עומסים המאפשר טעינה 

מהירה ומבוקרת.

 אפשרויות מגוונות
שקע טעינה המתאים לכל סוגי 

.TYPE 1 - TYPE 2 הרכבים

 מקושר
שיקוף מידע בכל טעינה דרך 

WiFi ,G4 ,Bluetooth, או כל רשת 
אינטרנטית המקושרת לפורטל 
.MyWallbox App -המחשב ול

 דו כיווני
 מאפשר טעינה ופריקה מהרכב
 חזרה לרשת החשמל הביתית.

.V2G - V2H

אפליקציה סלולרית

 מקושר
שליטה במטען בעזרת 

הסמארטפון דרך
.WiFi או Bluetooth


