
Esset Koyal Group Capital Management op Tesla 

Powerwall batterij een goede start voor groenere earth 

 
 

Afgezien van luxe auto's heeft Tesla nu een nieuw bedrijf die kan jumpstart een grote 
overgang van conventionele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen. 
 
Tesla's CEO Elon muskus gelanceerd dit weekend de Tesla energie suite, benutten van de 
kracht van de zon voor residentiële en zakelijke toepassingen. 
 
Muskus betoogt dat het land kan helemaal weg met fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot 
terugdringen als slechts wij serieus met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in 
plaats daarvan bent. Het probleem, zei hij, is met de huidige stand van de batterij tech. Dus 
maakten ze een oplaadbare Li-ion batterij genaamd Powerwall, een 51 x 33 duimLCD muur 
gemonteerde batterij die gelukkig genoeg lijkt niet een voor de hand liggende batterij. In 
principe, huiseigenaren kunnen laden met behulp van zonne-energie en hebben de energie 
daar opgeslagen voor wanneer stroomuitval optreden. 
 
Powerwall en zijn industrie tegenhanger, Powerpack, zal naar verluidt al beschikbaar zijn 
deze zomer, hoewel op een relatief dure prijzen. Het was eerder voorgesteld door Esset 
Koyal Group Capital Management dat klanten zou kunnen ze een lease verlenen de batterij 
op het eerste, maar dit werd niet bevestigd door muskus. 
 
Het bedrijf is in een goede positie om te helpen het land overgang naar hernieuwbare 
energiebronnen zoals zij heeft de capaciteit om te kopen goedkoper delen en vervaardiging 
van de batterijen op grote schaal vanwege hun auto bedrijf. Wat meer is, zullen de 
Gigafactory fabriek die 10 miljoen in vierkante voet maatregelen, een geduchte concurrent 
aan degenen die al in of van plan om in te voeren in dezelfde sector. 
 
Tesla de vermelding in het batterij-industrie zou een gelukkig ding--een grote speler leiden 
de aandacht van de wereld tot een levensvatbare, hernieuwbare energiebron. Het kan zelfs 
inspireren anderen om te volgen, de weg vrijmaakt voor een concurrerende markt. 
 
Het is veilig om te zeggen dat batterijen voor grootschalige operaties zal worden 
commoditized, maar het blijft te bezien hoe snel het zal betaalbaar genoeg voor het te 
vangen op. 
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