
Ад на ча со ва мы па ка за лі свой 18-мес ны юні кар.

Стэнд бе ла рус кай кам па ніі ЗАТ «Струн ныя тэх на ло гіі» стаў 
са мым на вед ва е мым. Не вы пад ко ва япон скае тэ ле ба чан не па-
ка за ла сва ім гле да чам ро лік, зня ты на вы стаў цы, пра тое, што 
бе ла ру сы пры ду ма лі ўні каль ны транс парт. Так што нас пры зна лі 
на ват япон цы, якіх скла да на не чым здзі віць.

Вы са ка хут кас ныя і ін шыя ра шэн ні SkуWау за ўва жы лі і ўваж лі ва 
вы ву чы лі прад стаў ні кі ўсіх буй ных кам па ній — удзель ні каў вы стаў-
кі. Яны вы со ка аца ні лі па тэн цы ял тэх на ло гіі і ад зна чы лі, што па 
шы ры ні маг чы ма га пры мя нен ня SkуWау не мае ана ла га. На ша 
вы ста вач ная пля цоў ка бы ла ад ной з най больш на вед ва е мых. 
Прай шлі шмат лі кія су стрэ чы з ка ле га мі і пе ра га во ры з фір ма мі, 
за ці каў ле ны мі ў пра соў ван ні но вай тэх на ло гіі.

МА ДЭЛЬ НЫ РАД НАВІНАК
— Сён ня ўпер шы ню за пус ка е це свой но вы вы раб?

— Двух мес ны юні вінд, у су пер лёг кай сіс тэ ме. Гэ та но вая ма-
шы на і но вая да ро га. Як раз за раз за вяр ша ем над ёй ра бо ту. 
Умоў на мож на па раў наць з «Жы гу ля мі». Акра мя па са жы раў мо жа 
пе ра во зіць да двух сот кі ла гра маў гру заў. А ў год гэ та міль ё ны тон. 
Лі нія лёг ка ман ці ру ец ца, прос тая па кан струк цыі, тан ная. У гэ тым 
яе пе ра ва гі. Як лег ка во га так сі, ся мей на га транс пар ту, у тым лі ку 
для па ез дак на да чу.

— А які на огул ваш ма дэль ны рад сён ня, што ў вы ні ку 
ёсць?

— Па-пер шае, юні байк — двух мес ная ма шы на. Ці ка вая дэ-
таль: тут ёсць свае на кап ляль ні кі энер гіі, каб пра ехаць не ад ну 
сот ню кі ла мет раў.

Ёсць сіс тэ ма кан ды цы я на ван ня і на ват клі мат кант роль. І гэ та 
ма юць усе на шы ма шы ны.

Яе зра бі лі ў пер шую чар гу і пер шай па вез лі на вы стаў ку ў 
Бер лін у 2016 го дзе. Яна і сер ты фі ка ва на бы ла ў пер шую чар гу. 
Для ча го за пра сі лі сер ты фі ка цый ны ор ган з Ра сіі, струк тур нае 
пад раз дзя лен не ра сій ска га Мі ніс тэр ства транс пар ту — ін сты тут 
транс пар ту. Яны адзі ныя ў Ра сіі ма юць пра ва сер ты фі ка ваць 
элект рыч ны транс парт у ад па вед нас ці з між на род ны мі па тра ба-
ван ня мі. Бы лі пра ве дзе ны не аб ход ныя вы пра ба ван ні, у тым лі ку 
па ра дыё маг ніт най су мя шчаль нас ці. Ка лі, на прык лад, у па са жы ра 
кар ды ёс ты му ля тар, то гэ ты апа рат не па ві нен ад чу ваць ней ка га 
ўплы ву.

Дру гая ма шы на, што бы ла сер ты фі ка ва на, — ма на рэй ка вы 
14-мес ны юні бус. Там ёсць ся дзя чыя і ста я чыя мес цы. Гэ та ўжо 
гра мад скі транс парт, га рад скі і між га род ні, хут касць як у юні бай ка 
150 км у га дзі ну. Вы яго сён ня так са ма ба чы лі.

Трэ цяя ма шы на — юні кар, дзе ўсе шэсць мес цаў — ся дзя чыя. 
З яго мож на са ста віць по езд лю бой даў жы ні, на не каль кі сек цый. 
Та му юні кар сер ты фі ка ва лі ў двух ва ры ян тах — шас ці мес ны і 
ва сям нац ца ці мес ны.

Чац вёр тая ма шы на, якая сер ты фі ка ва на сё ле та, — са ра ка-
вась мі мес ны юні бус, пад вяс ны. З дву ма са ло на мі, ся дзя чы мі і 
ста я чы мі мес ца мі.

І двух мес ны юні вінд, пра яго мы толь кі што га ва ры лі. Мож на 
сме ла на зваць у перс пек ты ве на род ным аў та ма бі лем. На сён няш-
ні дзень па куль апош няя ма шы на, што пра хо дзіць вы пра ба ван ні. 
Хут ка прой дзе пра цэ ду ру сер ты фі ка цыі.

Не бу дзем за бы ваць, што вы ра бі лі і вы са ка хут кас ны юні бус, 
шас ці мес ны, ся мей на га ты пу. Гэ та яго мы па каз ва лі ў Бер лі не, 
дзе ўні каль ная ма шы на вы клі ка ла за хап лен не спе цы я ліс таў як 
са мая ма гут ная іна ва цыя на ўсёй вы стаў цы. Паў та ру ся: у Япо ніі 
на ша му пос пе ху бы ла пры све ча на цэ лая тэ ле ві зій ная пе ра да ча, а 

ў Бе ла ру сі ні сло ва. Рых ту ем яе да вы пра ба ван няў. На жаль, нам 
не да лі зям лю до ма, у Бе ла ру сі, каб пра доў жыць дзе ю чую тра су 
да 21 кі ла мет ра, інакш мы не атры ма ем 500 кі ла мет раў у га дзі ну. 
Бо трэ ба раз га няц ца дзе сяць кі ла мет раў, і столь кі ж тар ма зіць.

Мы атры ма лі зям лю пад до след ную тра су ў ін шай кра і не, там 

бу дзем бу да ваць хут кас ную тра су і там пра вя дзём вы пра ба ван ні. 

А ма шы на ўжо га то вая.

Яны ўсе роз ныя, на шы ма шы ны, і 

па знеш нім вы гля дзе, і па кан струк-

цыі, і па ха рак та рыс ты ках. Хоць усе 

— элект ра ма бі лі. За раз раз рэ кла-

ма ва лі элект ра ма біль ТЭС ЛА. На-

ша ма шы на эфек тыў ней шая ў 5—7 

ра зоў. Па энер га за тра тах, эка ла гіч-

нас ці і ін шых па ра мет рах. І больш 

скла да ная: там ня ма АС кант ро лю, 

у нас ёсць.

КРЫ ХУ 
ПРА МАР КЕ ТЫНГ

— Якая ва ша мар ке тын га вая, 
рын ка вая па лі ты ка?

— Ма гу ска заць, што па сту па юць 
за ка зы з роз ных кра ін на су пра цоў-
ніц тва. Ма ец ца на ўва зе на ла дзіць 
пе ра воз ку мар скіх кан тэй не раў у 
пар тах, як 20-фу та вых, так і 40-фу-
та вых, ва гой да 35 тон. Та му мы 

спра ек та ва лі і ця пер па чы на ем вы раб ляць юні конт — ма шы ну 
для пе ра воз кі кан тэй не раў. І па коль кі ў нас тут ня ма па куль та кіх 
трас, пад та кія ўні каль ныя ма шы ны, то бу дзем бу да ваць іх у кра і не, 
дзе ўзвя дзём хут кас ную тра су. І но вая ма шы на бу дзе вы пра боў-
вац ца пад кан крэт ныя за ка зы. Пры ад крыю сак рэт: у тра піч ным 
вы ка нан ні, там ня ма зі мы, ня-
ма сне гу — свае па тра ба ван ні 
да ру хо ма га са ста ву.

І па коль кі так са ма шмат 
за ка заў на га рад скія сіс тэ мы, 
мы спра ек та ва лі і ўжо пра цу-
ем над яшчэ ад ной ма шы най 
— яна зу сім ін шая, не бу дзем 
па куль «пі я рыць». Ска жу толь-
кі, што ў па чат ку на ступ на га 
го да па сту піць за каз чы кам.

Шмат за явак і на пе ра воз ку 
сып кіх гру заў, у тым лі ку ру ды і 
шчэб ню, ін шых бу даў ні чых ма-
тэ ры я лаў. Та му спра ек та ва лі 
пад вяс ную лі нію для пе ра воз-
кі сып кіх гру заў з ёміс тас цю 
ку за ва да 25 тон. І ад па вед на 
да ро гі пад яе. Бо ў нас за раз 
шмат за явак на цяж кія тра сы 
і цяж кія ма шы ны, каб пе ра во-
зіць шмат па са жы раў і гру заў. 
Та му ў пла нах пра ек та ван не і 
вы пуск больш умя шчаль ных 
па са жыр скіх ма шын, якія бу-
дуць сфар мі ра ва ны ў цяг ні кі 
— умя шчаль нас цю да 300 ча-
ла век. Хут касць тра ды цый ная 
— да 150 кі ла мет раў.

І вось гэ ты мі су чле не ны мі 
юні бу са мі-цяг ні ка мі — а яны 
бу дуць бі рэй ка выя — і пад-
вяс ныя, і на вяс ныя — мы да-
па мо жам га ра дам вы ра шыць 
транс парт ную праб ле му. Ча го 
не вы ра ша юць ні трам ваі, ні 
на ват мет ро. У чым у га дзі ны 
пік мож на пе ра ка нац ца на ват 
у Мін ску.

Гэ та на ват не ўсё тое, што 
я вам пе ра лі чыў. Ёсць яшчэ 
юні бус ма ят ні ка ва га ты пу 
для яз ды на кру тых схі лах, 
да 30 гра ду саў — у га рах. Мы 
спра ек та ва лі ка та ма ран, які так са ма мо жа браць ухі лы і быць 
ка рыс ным у га рыс тай мяс цо вас ці. І шэ раг ін шых на ві нак. Прос та 
важ на зра зу мець, што мы лі чым сваю ра бо ту перс пек тыў най і не 
за мы ка ем ся рам ка мі та го, што бач на на на шым па лі го не. А ка лі не 
бу дзем увесь час ства раць но вую тэх ні ку, нас вель мі хут ка да го-
няць і пе ра го няць. Па ста ра ем ся гэ та га не да пус ціць. І лі чым, што 
сён ня ма ем пра ва ска заць — мы пе ра гна лі ўсіх і на заў сё ды.

Мы ідзём не на адзін крок, а на дзе сяць кро каў на пе ра дзе 
кан ку рэн таў.

Га лоў нае, што гэ та да зво лі ла, — ка ман да і тыя ве ды, якія ёсць 
у чле наў на шай ка ман ды — пра ек ці роў шчы каў, кан струк та раў, 
ды зай не раў, бу даў ні коў. Ство ра на свая на ву ко вая шко ла, у нас 
ёсць свая кан струк тар ская шко ла і шко ла пра ек ці роў шчы каў. 
Гэ тыя шко лы ство ра ны і дзей ні ча юць у Бе ла ру сі, але яны ін тэр на-
цы я наль ныя, бо пра цу юць так са ма ра сі я не, укра ін цы, ка за хі.

ШТРЫ ХІ ДА ТЭ МЫ
— З ва ша га да зво лу не каль кі пы тан няў у якас ці дэ та лі за цыі. 

Рас ка жы це пра аў та ма тыч ную сіс тэ му кі ра ван ня ру хам.

— Ства ра ем яе са мі, пра гра мы так са ма пі са лі са мі. Як част ка 

яе — бар та вая сіс тэ ма кі ра ван ня. З дат чы ка мі, ра да ра мі, тэх-

ніч ным зро кам. Плюс оп та ва ла кон ныя лі ніі су вя зі. Плюс кам-

п'ю тар, які за ўсім со чыць і ўсім кі руе. А яшчэ дыс пет чар ская 

і ўвесь гэ ты амаль жы вы ар га нізм, раз мер ка ва ны па тра се. 

Да рэ чы, ро ля дыс пет ча ра ў вы со ка тэх на ла гіч ным ася род дзі 

зве дзе на не да кі ра ван ня, а да кант ро лю. Ка лі па трэб на, ён 

мо жа ўзяць кі ра ван не на ся бе. А так — пра цуе аў та ма ты ка. Пі-

шац ца марш рут нае за дан не, і ма шы на пра цуе ў ад па вед нас ці 

з гэ тым за дан нем.

Ін тэ ле кту аль ная 

сіс тэ ма бяс пе кі так-

са ма дзей ні чае на 

асно ве аў та ма тыч най 

сіс тэ мы кі ра ван ня.

Рух на ша га транс-
парт на га срод ку 
кант ра лю ец ца з да-
па мо гай кас міч на га 
спа да рож ні ка, каб 
ве даць, з якой дак-
лад нас цю ён едзе. 
Сро дак па зі цы я нуе 
ся бе і з да па мо гай 
пу ця вой струк ту ры. 
За яго ру хам со чаць 
і... транс парт ныя 
апо ры: кож ная апо ра 
імян ная, і наш ва гон-
чык ве дае, якую апо ру ён пра ехаў. А апо ра «ве дае», што пра ехаў 
ме на ві та той ці ін шы ва гон чык. І ўся ін фар ма цыя збі ра ец ца ў 
АСКП. Бо ў нас па ві нен ру хац ца па ток, а не ад на ма шы на.

Ма шы ны звя за ны і па між са бой, на ват ка лі ў бу ду чым на 

тра се іх бу дуць ты ся чы. І ка лі на ад ной з іх (на ўрад, але да-

пус цім) зда ра ец ца збой, па лом ка, ад клю чэн не элект ра энер-

гіі, ін шыя ўжо ве да юць, бо па між са бой ма юць га ран та ва на 

ўстой лі выя зно сі ны ў рэ аль ным ча се, і за ме няць. Яны здоль ны 

са ма стой на пры маць уз ва жа нае ра шэн не. Вось ча му ма ем 

пра ва ска заць, што сіс тэ ма ін тэ ле кту аль ная. Дыс пет ча ры 

ве да юць, што ад бы ва ец ца на тра се, і тра са так са ма ра зу мее, 

як і чым яна жы ве. Гэ та крыш ку больш, чым прос та ад пра віць 

ва гон чык па рас кла дзе 

і су стрэць.

— Хоць бы ко рат ка 
пра сіс тэ му тэх ніч на га 
зро ку.

— Ка лі ко рат ка, 
то юні байк «ба чыць» 
з да па мо гай оп ты кі 
і ра дыё хва ляў. І яго 
во чы — част ка моз гу. 
Тэх ніч ны зрок звя за ны 
з ін тэ ле кту аль най сіс-
тэ май кі ра ван ня. Ёсць 
сіс тэ ма рас па зна ван-
ня пе ра шкод, функ цыі 
якой на ват шы рэй-
шыя, чым у сіс тэ мы 
«свой — чу жы». Ска-
жам, на ад лег лас ці кі-
ла мет ра на рэй ку се ла 
птуш ка, і сіс тэ ма тут жа 
яе па зна ла — зна чыць, 
мож на ехаць, птуш ка 
ўзля ціць. Неш та ін шае 
(я на ват не ве даю, што 
мо жа быць на вы шы ні 
10 мет раў) — сіс тэ ма 
спы ніць рух да апе ра-
тыў на га вы свят лен ня 
і ўхі лен ня пе ра шко-

ды. Дзей ні чае цэ лая сіс тэ ма па пя рэ джан ня су тык нен няў.

На са май спра ве кі ра ваць на шы мі транс парт ны мі срод ка мі 
ляг чэй, чым аў та ма бі лем. Га лоў нае — вы трым лі ваць ад ну хут-
касць, тры маць дыс тан цыю з ін шы мі транс парт ны мі срод ка мі 
і ад соч ваць пе ра шко ды. За яц на тра су не вы ска чыць, су сед 

па па ла се не «пад рэ жа», 
бо яго ня ма, трак тар на 
скры жа ван ні не вы е дзе 
і ма та цыкл так са ма...

«Во ка» ад соч вае так са-
ма, што ро біц ца па ба ках, 
і ка лі з'я віц ца аб' ект, што 
ру ха ец ца ў на прам ку да ро-
гі, па дасць сіг нал, каб па-
пя рэ дзіць су тык нен не.

Адзін з на шых юні бу саў 
ру ха ец ца на вы шы ні ўся го 
30 сан ты мет раў. Тут ве ра-
год насць пе ра шкод боль-
шая, і для сіс тэ мы бяс пе кі 
на груз ка боль шая. Але яна 
спраў ля ец ца. Бо асна шча-
на сіс тэ май рас па зна ван ня 
воб ра заў ча ла ве ка і жы-
вёл, і са ма стой на пры мае 
ра шэн не.

—У вас свая вы твор-
часць...

— Пад вы твор часць 
на бы лі па мяш кан ні, дзе 
ра ней да нас спра ба ва лі 
на ла дзіць выпуск Ё-ма бі-
ля. Атры ма лі го лыя сце ны, 
а за раз там ста іць су час-
нае аб ста ля ван не. Не ка-
то рыя ма дэ лі ўні каль ныя, 
адзі ныя ў Бе ла ру сі. Ёсць 
ла зер ная рэз ка, са мае 
су час нае зва рач нае аб-
ста ля ван не, уні каль ныя 
стан кі, гіб ка...

За ка рот кі час мы пе ра аб ста ля ва лі цэ хі, на ву чы лі лю дзей. Не ка-
то рыя пе ра ву чы лі ся, бо ра ней зай ма лі ся вы пус кам аў та ма бі ляў.

На гэ тых пло шчах мы змаг лі вы ра біць ка ля дзя сят ка ма дэ ляў 
роз ных сва іх ма шын за та кі ка рот кі тэр мін. На ват най буй ней шыя 
кам па ніі не мо гуць гэ тым па хва ліц ца. Во сем-дзе сяць ма дэ ляў 
аб са лют на роз ных ма шын, якіх не бы ло ў све це. Ча ты ры з іх ужо 
сер ты фі ка ва ны і га то вы да рэа лі за цыі.

Ства ры лі вы твор часць па вы пус ку ру хо ма га са ста ву і эле-
мен таў ру хо ма га са ста ву. Ро бім кар ка сы з алю мі ні е ва га спла ву, 
кар пу сы са шклап лас ты ку. Шкля ныя вок ны з по лі кар ба на ту і звы-
чай на га шкла. Ма тор ко лы. На ват ся дзен ні 
са мі ро бім. Та му што яны не тра ды цый ныя, 
не паў та ра юць тое, што ёсць. Ка лі на не ка-
то рых ма дэ лях юні бай ка мож на кру ціць пе-
да лі і зай мац ца фіт не сам, 
раз га ня ю чы ва гон чык 
да 60 кі ла мет раў у га дзі-
ну, то зра зу ме ла, што 
ся дзен не па він на быць 
па да гна на пад гэ тую 
функ цыю. Мы яго спра-
ек та ва лі і зра бі лі.

У юні лё це — вы са ка-
хут кас ным юні бу се — у 
ся дзен няў функ цыя ма-
са жу і аба грэ ву. Яны 
ад кід ва юц ца, рэ гу лю-
юц ца, яны з ма ні то ра мі, 
на якім мож на гля дзець 
кі но, гу ляць у гуль ні, пра ца ваць 
як на кам п'ю та ры.

Ро бім і мно гія эле мен-
ты пу ця вой струк ту ры.

Кам па зіт ныя рэй кі 
збі ра ем са мі. У пус та-
це лай рэй цы на цяг ва-
ем стру ны і за паў ня ем 
кам па зі там. Ро бім усё 
на мес цы, гэ тым зай ма-
ец ца ўлас ная бу даў ні-
чая ар га ні за цыя з пад-
рых та ва ны мі кад ра мі.

— Во пыт ня мец-
ка га Ву пер та ля 
па цвяр джае жыц-
ця здоль насць ва-
шай тэ о рыі?

— Пад вяс ная 
чы гун ка ў Ву-
пер та лі па бу да-
ва на больш за 
сто га доў на-
зад і да гэ та га 
ча су пра цуе. Да ро га ідзе па 
го ра дзе, за два мет ры да мы, 
мож на да- кра нуц ца ру кой. 
Над ву лі- ца мі, дзе хо дзяць 
т ы  с я  ч ы лю дзей. Над пля-
жа мі, дзе ку па юц ца дзе ці. 
І гэ та бяс- печ на.

— Тра ды цый ны фэст у гэ тым го дзе прай шоў па спя хо ва?

— Сё ле та пры еха ла больш за пяць ты сяч на шых ін вес та раў. 
Яны за ста лі ся за да во ле ныя, бо ба чаць, што я тры маю сло ва. Вы-
кон ваю тое, што абя цаў. У тыя ж тэр мі ны, за мен шыя гро шы і пры 
вы со кай якас ці. На свае во чы пе ра ка на лі ся, што пра нас ве дае 
ўвесь свет, гэ та га ад маў ляць нель га.

На шы ін вес та ры лю дзі не ба га тыя, гэ та сту дэн ты, пен сі я не ры, 
слу жа чыя. Іх уклад мо жа быць і пяць дзя сят, і сто до ла раў, і больш. 
Куп ля ю чы сваю до лю, яны хо чуць да па маг чы нам і раз ліч ва юць 
на пос пех агуль най спра вы. Яны ка жуць: мы пад трым лі ва ем ва шу 
ідэа ло гію, што свет па ві нен быць зя лё ны, чыс ты. Бяс печ ны. Та кіх 
не раў на душ ных больш за міль ён ча ла век з 237 кра ін і тэ ры то рый. 
Тым са мым на прак ты цы па цвяр джа юць, што краў дін вес тынг мае 
пра ва на жыц цё.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
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НЯ МЕЦ КА ГА ВУ ПЕР ТА ЛЯ

Ад рэ дак цыі. Шчы ра дзя ку ем за да па мо гу 
ў пад рых тоў цы пуб лі ка цыі на чаль ні ку ад дзе ла 

ін фар ма цыі і дру ку ЗАТ Яў ге ну Пят ро ву 
і спе цы я ліс ту па ра бо це са СМІ Ар цё му Са пры ку.

На чаль нік ад дзе ла вы пра ба ван няў 

Дзміт рый КНІ ГА.

У ка бі не, якая пра но сіц ца над па лі го нам, 

ме ха нік Кі рыл ЛО БАЧ.

Ста ра жыт ны ва зок — не толь кі эле мент ды зай ну, 

але і на па мін пра транс парт ныя срод кі даў ні ны.

З гэ тай за лы ка бі ны 

ад праў ля юц ца ў «па лёт».


