
Szívesen közlekednél gyorsabban és biztonságosabban? 

Elkerülnéd a dugókban való ácsorgást? 

 

Örülnél, ha nem lennél gyakorlatilag életveszélyben pl. az autópályán? 

Szeretnéd, ha közlekedés nem gyilkolna és nyomorítana meg több 

embert? 

 

Szeretnél kényelmesen és olcsón utazni? 

 

 

 

Ha igen akkor érdemes figyelmesen megvizsgálnod a SkyWay 

projektet, 

amely 2014-ben startup-ként került meghirdetésre.. 

 

.. A szállítás és közlekedés iránti kereslet a világpiacon olyan 

mértékű, 

hogy a társaság feltőkésedése - a szakértők szerint - 

minden eddigi rekordot megdönthet.. 

http://bit.ly/31TOpHW 

http://bit.ly/31TOpHW


 

 

 

 

 

 

 

A UniLot 

sebessége: 500 km/h 

befogadóképessége: 4 - 24 fő 

áteresztőképessége: 500 000 utas/nap 

http://bit.ly/2JHeFzm 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2JHeFzm


 

 

 

 

A Uniwind  jellemzői: 
 

Sebesség: 150km/ó 
Szállítható személyek száma: 2 fő 

A rendszer kapacitása: 7200 utas mindkét irányba 

 

Energiafelhasználása (150km/órás sebesség esetén) 8,5 kWó  

vagy 2,1 L  /100 km-re .. üzemanyagegységben számítva. 

 

https://youtu.be/fJLa07NFza4 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fJLa07NFza4


 

 

 

 

Annak ellenére, hogy a pálya szuper könnyű és kis 
terhelhetőségű, komoly problémákat képes megoldani.  
 
A minimális energiaköltségeinek, valamint a pálya 
struktúrájának egyszerűsége és alacsony megépítési 
költségeinek köszönheti. 
Ilyen útvonalat bármely faluba, településre, bármely hétvégi 
házhoz, folyóátkelőhöz is lehet telepíteni,  
mert akár 2-3 km-es fesztáv is áthidalható vele.   
 
A minimális energiaköltségeinek, valamint a pálya 
struktúrájának egyszerűsége és alacsony megépítési 
költségeinek köszönheti. 
 
A kialakításnak köszönhetően a jármű egyaránt használható  
személyszállításra és teherszállításra is. 



 

 

https://youtu.be/c4ZIPhhMUig 

 

 

https://youtu.be/c4ZIPhhMUig


A Unicar 

 

Sebesség: 150 km/óra 

Befogadóképesség: 6-8 fő .. kabinonként 

Áteresztőképesség: 50 000 utas/nap 

 

 

 

 

 

Emelt szintű közlekedés - a földfelszín felett.. 

..miközben alatta emberek sétálnak, fű zöldell, élő és élhető a 

terület. (ahogy a tudós-mérnök fogalmaz: "árnyékunk is alig 

van" ) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mintha ott lennél.. 

360°-os körpanorámás túra 

a SkyWay húrszállítás és közlekedés prezentációs 

központjában.. 

 http://bit.ly/36unlAD 

http://bit.ly/36unlAD


 

 

A SkyWay „ott van” az ENSZ programok szakértői listáján! 

 

http://skyway.penzesmunka.hu/skyway-ensz-programok-

szakertoi-listajan/ 

 

http://skyway.penzesmunka.hu/skyway-ensz-programok-szakertoi-listajan/
http://skyway.penzesmunka.hu/skyway-ensz-programok-szakertoi-listajan/


Unibike:  

Személyre szabott közlekedés 

Maximális sebesség akár 150 km/óra 

A rendszer kapacitása  20 000 utas/óra 

https://youtu.be/cg0FJTNZgT8 

 

 

https://youtu.be/PNyz0M9zGD8 

 

https://youtu.be/cg0FJTNZgT8
https://youtu.be/PNyz0M9zGD8


 

A UniBus 150 km/h sebességre képes 

utasainak száma lehet 14 fő, vagy 2x24 fő 

(és több kabin összekapcsolható) 

 

https://youtu.be/8X76VMA1Bek 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2JHeFzm 

https://youtu.be/8X76VMA1Bek
http://bit.ly/2JHeFzm


 

 

http://skyway.penzesmunka.hu/elszamoltattuk-skywayt-kepek-

videok-helyszinrol/ 

 

 

http://skyway.penzesmunka.hu/elszamoltattuk-skywayt-kepek-videok-helyszinrol/
http://skyway.penzesmunka.hu/elszamoltattuk-skywayt-kepek-videok-helyszinrol/


 

https://youtu.be/1s_skVY9j10 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skyway.penzesmunka.hu/bevettuk-berlint/ 

https://youtu.be/1s_skVY9j10
http://skyway.penzesmunka.hu/bevettuk-berlint/


 

 

"A világ útjain évente másfél millió ember leli halálát  

és több mint 10 millióan mozgássérültekké válnak.  

 

Az utak a szárazföldek felszínének 20% -át foglalják el,  

amit elvettünk a természettől és kizártunk a mezőgazdasági 

felhasználásból is. 



A jelenlegi szállítás és közlekedés környezetvédelmi kárai  

évente 2500 milliárd euróra rúgnak. 

 

Ha nem keresünk új megoldásokat akkor a világban a helyzet  

drasztikusan tovább fog romlani.  

 

A szállításnak és a közlekedésnek változnia kell! 

Hatékonyabbá, biztonságosabbá és környezetkímélőbbé kell válnia.. " 

 

http://bit.ly/2JhhVid 
 

 

 

A városi SkyWay komplexumokban a sebesség elérheti a 150 km/órát is. 

 

Az intelligens gördülőállomány-irányítási rendszerek használatának 

köszönhetően egy ilyen rendszer 20 órás üzemeltetése esetén 

a komlexum egy irányba megvalósítható elméleti csúcsteljesítménye 

(10 férőhelyes modulokkal számolva és figyelembe véve a két 

másodperces megengedett követési időket) 360 ezer fő. 

 

Ezen felül a SkyWay szállítókomplexumok teljesítménye több férőhelyes 

modulok használatával és szerelvényekbe történő szervezésükkel 

még ennél is tovább javítható.. 

http://bit.ly/2JhhVid


http://skyway.penzesmunka.hu/technologiak-csataja/ 

 

 

Teherszállítás – kamionok és vagonok nélkül.. 

Anélkül, hogy erdőt irtanánk, termőföldet aszfaltoznánk..  

 

https://vimeo.com/283902330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitrack - teherszállítás Maximális sebessége akár 150km/ó 

A komlexum kapacitása akár 200 millió tonna/év:  

http://skyway.penzesmunka.hu/technologiak-csataja/
https://vimeo.com/283902330


 

https://youtu.be/peNXcTiMtyU 

 

https://youtu.be/peNXcTiMtyU


 

". . Érdemes figyelmesen megvizsgálnod a SkyWay projektet, 
amely 2014-ben startup-ként került meghirdetésre.. 

.. A szállítás és közlekedés iránti kereslet a világpiacon olyan 
mértékű, 
hogy a társaság feltőkésedése - a szakértők szerint - 
minden eddigi rekordot megdönthet.. 

Az illusztrációk egyértelműen megmutatják a húrszállítási 
rendszerek korlátlan lehetőségeit, 
melyek a közlekedési infrastruktúra megújításához és a 
környezet megóvásához elengedhetetlenek. " 

 

 

 

 

 

"Amikor egy olyan termék érkezik a világba, amely képes 

egy egész ágazatot megváltoztatni - az mindenképpen 

keresletet generál 

és az ilyen technológiákba való befektetés - mindig potenciális 

növekedést hoz magával.." 

 



 

 

http://bit.ly/2s4EkuF 

 

 

 

http://skyway.penzesmunka.hu/meg-nevetnek-gyerekeink/ 

 

http://bit.ly/2s4EkuF
http://skyway.penzesmunka.hu/meg-nevetnek-gyerekeink/


 

 

Az emberek által okozott éghajlatváltozás hatása már jelenleg is jól 
érzékelhető. . 
Az utak és városok hatalmas méreteket öltő építkezései és 
egyre növekvő kiterjedésük is továbbrombolja a természetes 
ökoszisztémákat 
és több millió élőlény pusztulásához vezet. 
 
Az államok ma már intézkedéseket hoznak az éghajlati hatások 
korlátozására, 
ám nehéz mindenhol azonosan jól működő közös megoldásokat találni. 
 
Az egyik ilyen a SkyWay által felkínált megoldás. 
 
Egy környezetbarát, magasvezetésű közlekedési pálya, 
amelyen elektromos meghajtású járművek közlekednek. 
 
A SkyWay szállítás minimális helyet igényel csak és így 
az utak körül fekvő földterületek érintetlenek maradnak: 
ezért az állatok vizes és szárazföldi élőhelyei sem szenvednek károkat. 
 
A húrszállítás meghajtása villamos energiával működik 
és nincs károsanyag-kibocsátása. 
 
A SkyWay útpályái megépítéséhez harmadannyi vasbeton szükséges 
csak, 



mint a hagyományos vasútépítésékhez. 
 
Ez segít megőrizni a bolygó erőforrásait. 
A SkyWay egy lehetséges utat kínál a bolygó megmentésére.. " 
 
"http://skyway.penzesmunka.hu/nem-szegyenkezve-atadni-utokornak/ 
 

 
 

A SkyWay rendszerekben a forgalom több méter magasságban 

zajlik,biztonságos az emberek, állatok és a szárazföldi járművek 

számára.100% -ban kizárt a SkyWay járművek ütközésének lehetősége. 

 

A járműveknek - a rendszerben történő ütközésének lehetősége 

alapvetően kiküszöbölésre kerül pl. a pályán történő közlekedés, 

az előzés lehetőségének hiánya, a szembejövő sávba történő áttérés, 

a kereszteződések hiánya miatt." 

 

"A biztonsági rendszer ezen ellenőrzése lehetővé teszi, hogy 

meggyőződjünk arról, sem a felrepülő madár, sem a pályán található 

tárgy, 

http://skyway.penzesmunka.hu/nem-szegyenkezve-atadni-utokornak/?fbclid=IwAR2ikympPhkH1YdWSz9bzzVxO679UeSGF3hm8XZgTGAdrsUtEbXrUu9i4tA


sem futó személy nem árthat az Unibusnak. 

 

A húrtechnológiának köszönhetően a rettenetes balesetek, 

összetekeredett fémkupacok és tucatnyi halott ember nélküli jövő 

valóság hűbbé válik. 

 

Nem fognak többé aggódni amiatt, hogy a szeretteik hogyan jutottak el 

egyik városból a másikba. 

És utazás közben nem szemétkupacokat vagy régi gumiabroncsokat 

fognak látni, 

hanem az aszfalt nélküli érintetlen tájban gyönyörködhetnek.." 

 

 

http://skyway.penzesmunka.hu/friss-hirek/soha-tobbe-halalos-

kozlekedesi-baleset/ 

 

 

 

https://youtu.be/kzTpFTn7wQw 

 

 

 

 

http://skyway.penzesmunka.hu/friss-hirek/soha-tobbe-halalos-kozlekedesi-baleset/?fbclid=IwAR3VaDRPsHhTutTp4ONZUtQggkO2WhXf7xz36z9xFGu8zkPWoc_DkVF0Uw4
http://skyway.penzesmunka.hu/friss-hirek/soha-tobbe-halalos-kozlekedesi-baleset/?fbclid=IwAR3VaDRPsHhTutTp4ONZUtQggkO2WhXf7xz36z9xFGu8zkPWoc_DkVF0Uw4
https://youtu.be/kzTpFTn7wQw


 

 

 

 

Ott sétálni, utazni a SkyWay járművein, élvezni a környezet 

szépségét, a levegő tisztaságát, a fű puhaságát..  

azzal a tudattal, hogy mindennek a csodának tulajdonosai 

vagyunk, hogy ezt mi adjuk ennek a végletekig kihasznált 

földünknek (az utolsó órákban, de még időben) 

.. a "büszkeség, az elégedettség, a jól elvégzett munka öröme" 

gyenge szavak lennének.  

 

http://bit.ly/2GCw4W7 

 

Okkal és joggal kapják a társtulajdonosok évről-évre, és egész 

életükön át a nyereségrészesedést,  

a technológia - a világ bármely részén történő - felhasználása 

után.. 
 
 

 

 

http://bit.ly/2GCw4W7


 

 

 

 

 

https://youtu.be/i1q7Qp14dIs 

https://youtu.be/te9QDv8XAMk 

https://youtu.be/Bw6yYKTked8 

https://youtu.be/eFIv81pNTGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/i1q7Qp14dIs
https://youtu.be/te9QDv8XAMk
https://youtu.be/Bw6yYKTked8
https://youtu.be/eFIv81pNTGI


Helyszíni fotók a Sardzsai építkezésekről .. 

 

 

Az Unicar U4-431-01 (a trópusi változat) sikeresen teljesítette 

futótesztjeit, és készen áll a szállításra az Egyesült Arab 

Emírségek Sharjah-i Kutatási és Innovációs Parkjába. 

A SkyWay gördülőállomány eme modelljét kifejezetten a Közel-

Kelet éghajlati viszonyaiban való működésre tervezték. 

 

Ez a jármű dupla akkumulátorral van felszerelve a 

teljesítménytartalék növelése érdekében, erősebb hűtési 

rendszerrel és dupla mikroklímás rendszerrel az utasok 

számára. 



 

 

 

 



 

 

Sardzsa emírje volt az első "utas" az egyik luxus SkyWay Unicar-ban..  

http://bit.ly/2qnuyCx 

  

 

http://bit.ly/2qnuyCx


 

 

 

 

https://youtu.be/c9Wna1NTDks 

https://youtu.be/c9Wna1NTDks


 

http://bit.ly/2ZvOeF4 

http://bit.ly/2ZvOeF4


 

http://bit.ly/36unlAD 

http://bit.ly/36unlAD


 

http://bit.ly/2s4EkuF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2s4EkuF


Az egyik üzemcsarnokunk – Marinagorkában.. 

 

 

Ha az ökológiai helyzet nem változik a közeljövőben, 

az emberi civilizáció léte kerül veszélybe! 

 

Csak 2-3 generációnyi idő maradt addig a pontig, 

ahonnét már NEM lehet visszafordítani a folyamatokat. 

 

Célunk: Földünk megőrzése utódaink részére.. 

 

Folytatjuk a munkát .. folytatnunk kell.. 

 

https://youtu.be/c9Wna1NTDks 

https://youtu.be/c9Wna1NTDks


 

 

. ."Hogyan lehet egy startup-ot kielemezni? 

Az első és a legalapvetőbb hiba, amikor egy új projekttel kapcsolatban 
mások véleményére vadászol az interneten! 
Ne felejtsd el, hogy a neten folytatott minden vita, még a 
legcsodálatosabb termékekre vonatkozó is, 90%-ban banális trollkodás. 

Ez nem olyan információs forrás, amire támaszkodni lehetne." 

A videót - legalább egyszer -  megnézni.. mondhatni kötelező :)  

(a "cc"-re kattintva választható felirat) 

Vagy, el is olvashatod, amennyiben Neked úgy szimpatikusabb..  

Aztán, már csak azt döntsd el,  az információk birtokában,  hogy 
mekkora SkyWay tulajdonrészt szeretnél megszerezni - most még 
mélyen a névértéke alatt! 

 

Tel. és WhatsApp: 36 30 23 45 975 
skype: tothvivi68 
tothvivi68@gmail.com 

Facebook 

Skype: jototh47 
Tel: 36 30 981 7388  

http://skyway.penzesmunka.hu/?email_id=139&user_id=4&urlpassed=aHR0cDovL3NreXdheS5wZW56ZXNtdW5rYS5odS9mcmlzcy1oaXJlay9lbC1lcm5pLW51bGxhcm9sLWdhemRhZ3NhZ290Lw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:tothvivi68@gmail.com
http://skyway.penzesmunka.hu/?email_id=139&user_id=4&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1JTVy5odXJ2YXN1dC8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

