26 oktober 2018
SKYWAY RICHTING HET OOSTEN

Begin augustus, tijdens de EcoFest 2018, kondigde Anatoly Yunitskiy, General
Designer, SkyWay Technologies Co., aan dat, vanwege de weigering van de lokale
autoriteiten van de Republiek Wit-Rusland om een stuk grond beschikbaar te stellen
voor high-speed SkyWay, de bouw zou daarom in september in de VAE starten.
De gasten van het EcoTechnoPark waren ook enthousiast over het nieuws over onze
eigen crypto-valuta en de aankomende terugkoop van aandelen in oktober van dit jaar.
Het is nu oktober en het is tijd om te praten over hoe het met het project gaat.
Wij bieden een video-interview aan met Anatoly Yunitskiy, waarin hij in detail de
huidige stand van zaken zal uitleggen, het tijdstip waarop het project in de Emiraten
begon, in welke fase de processen van interne coördinatie zijn en wat de volgende zijn
stappen om het project in de VAE te ontwikkelen.
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1 - Grondcontracten in de VAE zijn ondertekend in april 2018. Daarna de voorbereiding
voor de bouw, en direct daarop is de bouw echt begonnen! Er wordt daar geen ander
Eco-Technopark gebouwd zoals zoveel mensen denken.
In mei 2018 is gestart met de bouw van het project SkyWay Innovation Center. Dit
zeer complexe project is volledig afgerond en klaar.
Een perceel van 25 hectare is daarvoor toegewezen binnen een stad voor de bouw
Demonstratie certificeringslocatie voor de gehele klimaatzone. (tropisch Regio's). Stad
wordt nog niet bekendgemaakt.
SkyWay wetenschapscentrum is voor het opleiden van specialisten, onderwijs en
training. Het complex zal dienstdoen voor de gehele levenscyclus van SkyWay
Technologies. Zoals ontwerp, constructie etc.. Inclusief een Universiteit.

2 - Er is een tweede perceel van het land aan ons toegewezen in de VAE van circa
200 hectare groot. De geschatte waarde $1.5 miljard! We hebben het gratis
toegewezen gekregen voor het bouwen en demonstreren van:


SkyWay hogesnelheid met snelheden van 500 km/h, en met een perspectief
van maximaal 600 km/h)



SkyWay - "Hyper-U" met snelheden tot 1250 km/h in de prestaties van het
vacuüm systeem - boven de grond, onder de grond en onder water!

3 - Het eerste wat SkyWay in de VAE wil doen, en dit zal laten zien in april 2019:


Een stadsroute (waarvoor er veel toepassingen zijn) met een tropische Unicar
in de VIP-versie! Dit zal niet de Unicar zijn die we eerder hebben gemaakt, maar
een compleet andere, uiterst complexe machine (gecompliceerder de
elektrische auto van Tesla), waar wij begonnen zijn met ontwerpen in mei 2018.
Onmiddellijk na de ondertekening van de landovereenkomst.



Deze tropische Unicar wordt al geproduceerd en in april 2019 laten we hem in
actie zien op de snelweg in de VAE!

4 - Er is veel werk verricht met klanten, ook in de Emiraten.
Er zijn tientallen voorlopige contracten, voorlopige overeenkomsten en
overeenkomsten ondertekend. Klanten wordt gevraagd om aan te tonen dat SkyWaysystemen niet alleen werken in het Europese klimaat, maar ook in de natuurlijke en
klimatologische omstandigheden van de Verenigde Arabische Emiraten.
Tegelijkertijd vragen ze om simpelweg aan de bouw van SkyWay-routes te beginnen,
en al in de beginfase van bouwwerkzaamheden (en niet wanneer de bouw in de VAE
voltooid zal zijn), zijn ze klaar om ons te geloven en over te gaan in contracten met
ons, voor specifieke gerichte projecten.
5 – Naast de passagierssystemen, worden vrachttransportsystemen gebouwd in de
VAE. Inclusief de Unicont voor zeecontainers met een lengte van 6 en 12 meter.
Zo’n Unicont is al ontworpen en het wordt al geproduceerd
6 - Al onze routes in de VAE worden niet gebouwd op lage hoogten, zoals bij
EcoTechnoPark in Wit-Rusland (waar het laag is gebouwd, om geld te besparen in
onstabiele financieringsvoorwaarden), maar zoals verwacht - met een vergunning van
6,5 meter vanaf de onderkant van het voertuig.
Voor onze klanten in de VAE moeten we ook high-performance routes bouwen en
demonstreren onder zware belasting, waar er geen 5-tons Unibussen zijn, maar een
multi-component (met treintype) van 50 ton, die zal niet 14-20 mensen zal vervoeren,
maar 300-500. Dergelijke taken zijn voor SkyWay zeer waardevol.

7 - De video over de start van de SkyWay-constructie in de VAE is een maand geleden
gefilmd, maar we mogen deze alléén publiceren wanneer onze partners in de VAE er
toestemming voor geven.
8 - In de VAE tonen we niet alleen onze transport- en infrastructuursystemen, SkyWay,
maar ook groene technologie. Het SkyWay-concept is dat er géén enkele vierkante
meter land wordt weggenomen.
Vruchtbare grond verrijkt met hummus wordt op het dak van gebouwen geplaatst waar
de tuin is geplant.
Ons eerste gebouw, dat in de VAE zal worden gebouwd wordt ons toekomstige
kantoor, onze ontmoeting- en onderhandelingsplaats om een contract te
ondertekenen. Dit "groene huis" zal van hout worden gebouwd.
SKYWAY TOKENS
Video vanaf 21 min 4 sec.: Over inruil gereserveerde aandelen voor tokens

