


EMGo — це науково-технологічний центр, 
що спеціалізується на новій енергетиці, 
насамперед двоколісних електромобілях 
та системах зберігання енергії.

R&D-центр

EMGO має власну повноцінну 
електромайстерню з повним комплектом 
обладнання для виготовлення акумуляторів, 
джгутів, електроніки

Таке обладнання як:

- Лазерне зварювання
- Ниткове зварювання
- Ультразвукове зварювання

Електротехнічна майстерня



EMGO має власний повноцінний механічний цех з обробки 
металу та виробництва несучих конструкцій, каркасів.

Таке обладнання як:

Трубогиб -
Свердлильний верстат -

Точкове зварювання -
Зварювальні напівавтомати -

Холодне зварювання -
Груба обробка металу -

Механічна майстерняR&D-центр



EMGO має власний складальний цех, де відбуваються 
монтажні роботи механіків після обробки металу, підготовки 

каркаса, пластику, електроніки.

- Складальний цех має весь необхідний
інструмент для складання транспортних
засобів, приводів та іншої продукції.

- На даний момент ведеться будівництво
додаткового корпусу механічної секції, розширення
території та потужностей

Зона збіркиR&D-центр



Почавши просто створювати платформи для електротранспорту та використовуючи 
вузли інших вендорів, EMGO поступово трансформувалася в структуру, яка може 
виступати як розробником, так і постачальником окремих вузлів/систем 
електротранспорту.

EMGO може стати платформою для ваших продуктів.

- Проектний відділ

- Електротехнічні розробки

- Виготовлення прототипу

- Постачальник акумуляторів

Як постачальник продукціїR&D-центр



R&D-центр
Тепер EMGO створила свою концепцію високонавантаженої батареї з 

активною повітряно-алюмінієвою системою охолодження для 
виробництва електричного мотоцикла ScrAmper.

 HD1130 Power Pack 
Акумулятор, який номінальною 
потужністю 12.2 кВт може 
безпечно видавати 60 кВт при 
тривалому піку. Сьогодні 
компанія використовує цю 
технологію для створення лінійки 
готових акумуляторних виробів 
для електромотоциклів.

Готовий продукт



Power Pack
HD630 Power Pack

для невеликого піт-байка, легкого, 
але потужного електричного 
мотокросу (зараз у розробці)

Система живлення для важкого електричного 
мотоцикла з піковою потужністю двигуна до 90 кВт 
і безперервною піковою роботою 55 кВт
(Зараз у розробці)

HD1260 Power Pack 
для потужного міського 
електромотоцикла з підвищеними 
параметрами (рівень SсrAmper)

HD1890 Power Pack

Як постачальник акумуляторів



МАРКЕТ Потреби України у 2021-2025 роках.

Балансувальні потужності
Приблизно 200 МВт-год
За даними ДП «НЕК» «Укренерго» (до кінця 2021 року) приблизно 
2,5 ГВт*год. 
За даними ДП «НЕК «Укренерго» (до кінця 2025 р.)

Виробництво електричного транспорту
Приблизно 100 МВт-год (до кінця 2021 року) - створення нового 
транспорту 20 МВт-год (до кінця 2021 року) - заміна батарей у 
вживаному транспорті.



Чому EMGo?

Технічно добре 
обладнана локація 

в Україні

Можливість 
швидкого 

масштабування

Ексклюзивне 
партнерство з 
A123 та LG

Доступ до сучасного 
центру досліджень і 

розробок

Досвід проектування 
та розробки 
виробництва

Профіль юридичної особи Кілька готових 
продуктів (батареї 
та накопичувачі)

Що маємо на сьогодні:

Багато клієнтів для 
виробництва 
акумуляторів



ПЛАН 

Виробництво 
акумуляторів для 
електромобілів

Виробництво 
універсальних 

приводів

Виробництво іншої 
електроніки

Переробка 
промислового 

літію

Розробка 
технологічних 

процесів

Сертифікація 
виробничо-технічних 
умов на продукцію

Обладнання майстерні 
(обладнання та 

бригада)

Переведення продукції 
на MVP та/або 

масове виробництво

Тактичний план

Виробничий план:

Стратегічний план:

3 кВт/зміна 10 кВт/зміна 60 кВт/зміна



EMGo Technology LLC

www.emgo.technology

+38 (094) 997 47 31

sales@emgo.technology
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