
Hírek magyarul 
5. hét 

SkyWay Capital szemle: a hét hírei  

Olvassák el a legfrissebb hírcsokrot a SkyWay Capital kínálatában! 

Összegyűjtöttük önöknek egy helyen a legfontosabb és legérdekesebb 

híreket, melyek a héten történtek.  

http://links.skyway-capital.com/c/2Dg/FzI/e2SDNpSmBbJ8KUDy53ZXIQ/n/77r/2dd39a82
http://links.skyway-capital.com/c/2Dg/Fzg/e2SDNpSmBbJ8KUDy53ZXIQ/n/77r/8208fcb8
http://links.skyway-capital.com/c/2Dg/Fz5/e2SDNpSmBbJ8KUDy53ZXIQ/n/77r/6e2456ed
http://links.skyway-capital.com/c/2Dg/Fzv/e2SDNpSmBbJ8KUDy53ZXIQ/n/77r/617aad73
http://links.skyway-capital.com/c/2Dg/Fzt/e2SDNpSmBbJ8KUDy53ZXIQ/n/77r/bbdf0efe
http://links.skyway-capital.com/c/2Dg/FzN/e2SDNpSmBbJ8KUDy53ZXIQ/n/77r/19a62ab2


A Skyway csapata – elméleti és gyakorlati embe-

rek megbízható ötvözete. A mai hősünk – Anato-

lij Kacsurovszkij, a főkunstruktőr tapasztalt segí-

tője, akinek Beorussziában és külföldön teljesí-

tett szolgálati bizonyítványa elismerésre méltó. A 

SkyWay Technologies Co.-nál nyíltan beszéljük 

meg a kollektíva belső eredményeit és kihívásait.  

A csapatunk 

A SkyWay teszt és minősítő központjának terüle-

tén — az EcoTechnoParkban — folytatódnak az 

útszerkezet rácsos tartóinak munkálatai a városi 

nagy sebességű pályaszakaszon. A szerelés fo-

lyamatát megelőzi a SkyWay projektvállalat al-

vállalkozóinak üzemeiben történő összeszerelés. 

Mint ahogy a SkyWay információs szolgálata elő-

ző riportjaiban is beszámoltunk róla, a SkyWay könnyű városi szakaszán elkezdőd-

tek a fordító körök létrehozásának munkálatai, amelyek összekötik a már kész fél-

merev szakaszt a később felépülő magas vagy más néven függő pályaszakasszal. 

Jelenleg a tartóoszlopok már felállításra kerültek és folynak az útszerkezet kereszt-

tartói és a rácsos tartói összeszereléséhez való előkészületek. 

Ugyancsak befejeződött a könnyű városi pályaszakasz második fordító köre tartói 

felállításának első fázisa is. 

SkyWay EcoTechnoPark 

Új részletfizetéses befektetési csomagokat aján-

lunk figyelmükbe. melyek biztosan megfelelnek 

az önök ízlésének! 

Legyenek pluszban a SkyWay-jel! 



A SkyWay innovatív szállítási és infrastruktúrális 

komplexumai létrehozásának projektjére jellemző 

a maximálisan lehetséges nyitottság a sok partner 

előtt, ezért a híreinkben igyekszünk megválaszolni 

minden kérdést. Különösen, ha ez a Junickij féle 

húrszállítás előnyére válik. 

Kétség kívül hatalmas érdeklődés kíséri a SkyWay 

gördülőállományának összeszerelését – itt most a unibike-ról és a unibus-ról van 

szó. Az információs szolgálat stábja a fejlesztési és kísérleti gyárban járt, ahol a 

Skyway Technologies Co. igazgatásának főnöke és a vezető szakemberek elsőként 

mutatták be a legfontosabb műveleteket, melyek a "szív elindítását" előzik meg, 

avagy száraz technikai nyelven ahogy mondják, a SkyWay gördülőállomány részegy-

ségeinek és meghajtásának összeszerelését. 

Miként történik a SkyWay gördülőállományának 

összeszerelése 

A "Minőségi védjegy" című belorusz ipari folyóirat a 

decemberi számában cikket jelentetett meg a Ju-

nickij féle húrszállításról. A cikk szerzője részlete-

sen leírta a SkyWay technológia létrehozásának 

történetét, áttekintette az innovatív szállítási rend-

szer technikai aspektusait, valamint értékelte a 

technológia fejlődésének aktuális időszakát és 

megvalósításának kilátásait.   

"A szakemberek által, akik az innovatív húrszállítás projektjén dolgoznak, hatalmas 

mennyiségű munka került elvégzésre napjainkig. Nincs sehol a világon hasonló 

szállítási mód, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a kockázati szakaszban 

van még ez az ágazatalkotó szállítási és infrastrukturális technológia, mely semmi-

féle állami támogatásban nem részesül." — írja a cikk szerzője.  

A SkyWay a "Minőségi védjegy" című folyóiratban  

Tisztelt részvényesek és partnerek! 

Meghívjuk önöket, kapcsolódjanak be 

az információs TV-Hídba, mely február 

18-án moszkvai idő szerint 12 órakor 

lesz. Ez egy fontos rendezvény, mely 

sok érdekességgel várja önöket! 

Nemzetközi TV-Híd! 


