
ТА БУН КО НЕЙ 
І СТА ТАК СЛА НОЎ

Жо дзін скія кар' ер ныя са-

ма зва лы — уні каль ная з'я-

ва. Та кое кан струк тар скае 

ра шэн не больш не су стра ка-

ла ся ні дзе на пост са вец кай 

пра сто ры. Пер шы Бе лАЗ 

сы шоў з кан ве е ра ў 1961-м, 

ка лі лю дзі ска ры лі кос мас. 

Ця пер што год «на ра джа ец-

ца» больш за 2000 ма шын, 

без ма ло га кож ны трэ ці 

са ма звал у све це — бе ла-

за ўскі. Ма шы на мо жа пра-

ца ваць у кар' е рах глы бі нёй 

звыш 500 мет раў і на вы-

шы ні больш як ча ты ры ты-

ся чы мет раў. Ёй не страш-

ныя ўмо вы ад мі нус да плюс 

50 °С.

Пра гэ та і ін шыя ці ка выя 

рэ чы ту рыс ты да вед ва юц ца 

з філь ма, які рас па чы нае па-

да рож жа па за вод зе. Пас ля 

ім рас каз ва юць пра асаб лі-

вас ці ма шын, па каз ва ю чы 

іх ма ке ты. Яны зроб ле ны 

на столь кі без да кор на і пры-

ваб на, што за браць да до му 

та кія цац кі, не ка то рыя з якіх 

па ме рам з двух га до вае дзі-

ця, свярбяць ру кі не толь кі 

ў хлоп чы каў, а і да рос лых 

дзядзь коў.

Праз коль кі хві лін, на-

дзеў шы яр кія аран жа выя 

ка мі зэль кі і кас кі, да пыт лі-

выя эк скур сан ты ўжо з за-

хап лен нем па ды ма юц ца 

па лес ві цы на 450-тон на га 

гі ган та, які ма гут нас цю мо-

жа па спра чац ца з та бу ном з 

4600 ко ней. По бач з ка бі най 

пля цоў ка, па ме ра мі боль-

шая за 10-мет ро вы па кой, 

якая зна хо дзіц ца на вы шы ні 

амаль трох па вяр хо ва га до-

ма. Не кож ны на ват ад важ-

ва ец ца па ды сці да краю. Гі-

гант па ста віў два су свет ныя 

рэ кор ды. Па ме рам са ма га 

вя лі ка га ў све це ку за ва — 

645,4 м3 — і здоль нас цю пе-

ра вез ці ад ра зу 503,5 то ны 

гру зу (гэ та ста так пры клад на 

са 100 да рос лых сла ноў). Так 

што ў Кні гу рэ кор даў Гі не са 

ён за не се ны не здар ма. Ды 

і па ме ры са мо га за во да — 

133 гек та ры — ураж ва юць. 

Каб прай сці яго пеш шу, 

спат рэ бі ла ся б га дзі на, та му 

ту рыс таў во зяць па прад пры-

ем стве на аў то бу се.

Кож ны на вед валь нік, які 

тра піў на за вод, аба вяз ко ва 

фа та гра фу ец ца ў ча ты рох-

мет ро вым ко ле Бе лА За, ку-

ды без да па мо гі да во лі цяж-

ка ўска ра скац ца. Ва жыць 

та кая зап част ка 5,5 то ны 

і каш туе амаль 100 ты сяч 

до ла раў. Эк скур сан ты між-

во лі пры гі на юц ца, ка лі над 

га ло ва мі пра яз джае кран 

пад стол лю цэ ха, дзе збі-

ра юць жа лез ных во ла таў. 

Фа та гра фа ваць унут ры за-

ба ро не на, ад нак ус па мі ны 

пра ўра жаль ныя па ме ры па-

мяш кан няў і так за ста юц ца 

на заўж ды.

АД 30 ДА 560 ТОН
Цяж кія са ма зва лы ўзды-

ма юць столь кі пы лу, што 

ша фёр, се дзя чы ў ка бі не 

на ся мімет ро вай вы шы ні, 

амаль ні чо га не ба чыць. 

Та му пе рад са ма зва лам ез-

дзяць спе цы яль ныя па лі вач-

на-ара шаль ныя ма шы ны, 

якія ўвіль гат ня юць гле бу. 

Аб слу гоў ва юць гі ган таў і ця-

га чы-бук сі роў шчы кі, ка лі во-

лат рап там са псу ец ца. Усю 

гэ тую і ін шую тэх ні ку так са-

ма ро бяць на за вод зе.

Гру за пад' ём насць са ма га 

«ма ле неч ка га» жо дзін ска га 

са ма зва ла — 30 тон, са мыя 

за па тра ба ва ныя ма дэ лі — 

90- і 240-тон ні кі, ёсць так са-

ма 320- і 360-тон ныя гі ган ты, 

а сё ле та з'я віў ся 290-тон ны 

са ма звал. Ця пер Бе лА Зы 

прад стаў ле ны ва ўсіх 15 кла-

сах су свет най лі ней кі гру за-

вой тэх ні кі.

Больш за тое, жо дзін цы 

рас пра ца ва лі на ват 560-тон-

ны са ма звал. Ад нак рэа лі за-

ваць пра ект па куль не маг-

чы ма, бо ра зам з гру зам 

ён бу дзе ва жыць 1000 тон, 

а для та кой на груз кі ў све це 

па куль не пры ду ма лі ко лаў.

Са мыя ня ўрымс лі выя ту-

рыс ты мо гуць па ка тац ца на 

спе цы яль на раз ма ля ва ным 

гі ган це. Кошт гэ та га за да-

валь нен ня — боль шы за 

са мае эліт нае так сі: ка ля 

100 руб лёў за не каль кі хві-

лін. Ад нак яно та го вар та, 

упэў не ны адзін з ту рыс таў, 

Мі ха іл, госць з Маск вы:

— Гэ та ні з чым не па-

раў наць, ура жан ні на ўсё 

жыц цё! Ня гле дзя чы на ка-

ла саль ныя па ме ры, гэ та 

вель мі кам форт ная ма шы на 

і да во лі ці хая.

ЯК ГЭ ТА ПРА ЦУЕ
Ра ней тра піць на прад-

пры ем ствы акра мя іх ра бот-

ні каў маг лі хі ба толь кі гру пы 

школь ні каў, каб за ці ка віц ца 

па тэн цый най пра фе сі яй. 

Мно гія брэн да выя бе ла рус-

кія за во ды, на кшталт «са-

лод кіх» фаб рык «Ка му нар-

ка», «Спар так», «Сло дыч», 

да гэ туль пус ка юць толь кі 

вуч няў. Ад нак не ка то рыя га-

то вы пры маць усіх ці каў ных. 

«Алі ва рыя» ці «Ко ка-ко ла», 

на прык лад, збі ра юць 

ар га ні за ва ныя гру пы 

кож ны ты дзень.

— Па гля дзець, як пя куць 

хлеб ці ро бяць цу кер кі, ад-

ноль ка ва ці ка ва і да рос лым, 

і дзе цям. Ад на спра ва ес ці 

гэ та, і зу сім ін шая — па ба-

чыць, як га ту ец ца. А час та 

на за во ды кра і ны вы праў-

ля юц ца ту рыс тыч ныя гру пы 

з ін шых прад пры ем стваў, 

пры чым не толь кі бе ла-

рус кіх, — раз ва жае Юлія 

ШЫ КУН, вы кон ва ю чая 

аба вяз кі на чаль ні ка эк-

скур сій на га ад дзе ла прад-

пры ем ства «Аў та ма ты за-

ва ныя тэх на ло гіі ту рыз-

му». — Ад ной чы на Бе лАЗ 

пры еха ла гру па ра сій скіх ай-

ціш ні каў, якія па пра сі лі, каб 

па прад пры ем стве іх пра вёў 

не звы чай ны эк скур са вод, 

а пра гра міст. Ра сі я не за да-

ва лі вуз ка спе цы яль ныя пы-

тан ні, а для са мо га Бе лА За 

гэ та быў свое асаб лі вы мар-

ке тын га вы ход. Ці каў насць 

да пра мыс ло ва га ту рыз му 

па вы ша ец ца, і не ка то рыя 

за во ды, якія ра ней не пры-

ма лі ў ся бе па да рож ні каў, 

ця пер пус ка юць гру пы, якія 

мы збі ра ем. Ад на з но вых 

эк скур сій, на прык лад, — 

ванд роў ка на на зі раль ную 

пля цоў ку ў Мі ка шэ ві чах, 

з вы шы ні якой ма гут ныя 

ма шы ны зда юц ца ца цач-

ны мі, і са ля ныя ад ва лы ў 

Са лі гор ску. Та кія за баў кі 

ар га ні зоў ва юць, як пра ві ла, 

для кар па ра цый ных груп з 

ар га ні за цый.

Мы аба вяз ко ва рас ка жам 

з ча сам і пра гэ тыя мяс ці ны, 

а на ступ ным ра зам па спра-

бу ем на са бе ад па чы нак у 

бе ла рус кім са на то рыі «Сос-

ны» на бе ра зе На ра чы.

Іры на СІ ДА РОК
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У тэ му
Дня мі на Бе лАЗ за ві та лі «зор ныя» ту рыс ты: Уле-Эй нар Б'ёрн-

да лен і Да р'я До мра ча ва. Яны агле дзе лі жо дзін скую тэх ні ку на 

дэ ман стра цый най пля цоў цы і па бы ва лі ў цэ ху, дзе збі ра юц ца 

жа лез ныя во ла ты.

Вя до ма, яны ска рыс та лі ся і са май не звы чай най па слу гай 

за во да — ка тан нем на Бе лА Зе. Пры чым га на ро вым гас цям вы-

ка за лі ад па вед ную іх ста ту су па ша ну: да зво лі лі сес ці за руль і 

па кі ра ваць ма гут ным 450-тон ні кам.

Б'ёрн да лен, для яко га во пыт кі ра ван ня та кой ве лі зар най ма-

шы най стаў ся но вым і не за быў ным, пры знаў ся, што, уба чыў шы 

ўжывую тое, што да гэ та га су стра каў толь кі ў тэ ле ві за ры, быў 

вель мі ўра жа ны. Гэ так са ма як і тым, якім чы нам збі ра юц ца ма-

гут ныя ма шы ны.

Сё ле та, да рэ чы, Бе лА Зу спаў ня ец ца 70 га доў, і 14 ве рас ня 

прад пры ем ства за пра шае да ся бе ў гос ці ўсіх ах вот ных.

Наименование Рекламной игры: «Готовы выигрывать?» (далее – 

Рекламная игра).

Организатор Рекламной игры: Производственное унитарное пред-

приятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (зарегистрированное 17 марта 

2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей за № 100373962; УНП 100373962).

 Местонахождение Организатора Рекламной игры: 223056, Республика 

Беларусь, Минский район, д. Колядичи, 147/2.

Сроки проведения Рекламной игры: начало – 1 мая 2018 г., окончание – 

1 августа 2018 г.

Рекламная игра «Готовы выигрывать?» зарегистрирована в Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, свидетель-

ство № 3248 от 9 апреля 2018 г.

Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.

Призовой фонд Рекламной игры был разыгран не в полном объеме. 

Неразыгранные призы остаются в распоряжении Организатора Рекламной 

игры.

В Рекламной игре приняли участие 45 645 участников.

Результаты проведения Рекламной игры «Готовы выигрывать?» 

с указанием полного списка победителей приведены на сайте 

http://zviazda.by/be/node/138791.

По вопросам проведения Рекламной игры обращайтесь по телефону 

(017) 2-100-100 с 9.00 до 17.30 в рабочие дни с 1 мая по 1 августа 2018 г. 

Ванд роў кі з сяб роў кайВанд роў кі з сяб роў кай  

Па гля дзець на ле ген дар ны аў та ма біль, які стаў ад ным 

з сім ва лаў Бе ла ру сі, за браць да до му яго ца цач ную 

ко пію і на ват з'ес ці з гар ба тай мо гуць ту рыс ты, якія 

ад пра ві лі ся ў па да рож жа на за вод Бе лАЗ у Жо дзі на. 

Ма неў ра насць аг ра мад най ма шы ны леп шая, чым у 

лег ка вой, яго ко лы мо гуць вы ва роч вац ца амаль на 

90 гра ду саў. А з-за не ве ра год най вы шы ні ў ка бі не 

ня ма па душ кі бяс пе кі, бо ма хі не прос та ня ма з чым 

су тык нуц ца на та кім уз роў ні, рас каз ва юць ша фё ры 

са ма зва лаў. Яны і са мі ад па вя да юць узор на му аў-

то: ва ўсіх зрок «адзін ка» і ар тэ рыя льны ціск як у 

кас ма на ўта.

ВО ЛА ТЫ НА КО ЛАХВО ЛА ТЫ НА КО ЛАХ
Бе лАЗ пра цуе, так суе і час туе

Агульная справаАгульная справа  

НА ЎБО РАЧ НАЙ 
ДА ПА МА ГА ЮЦЬ 
ВАЙ СКОЎ ЦЫ

Кож ны год бе ла рус кія ва ен на слу жа чыя 

да па ма га юць сель ска гас па дар чым ар га ні за цы ям 

на жні ве. Не стаў вы клю чэн нем і сё лет ні. 

Так, ва Уз бро е ных Сі лах ужо сфар мі ра ва ны 

тры звод ныя аў та ма біль ныя пад раз дзя лен ні.

— Аса бо вы склад ужо на кі ра ваў ся да мес цаў вы ка нан ня 

за дач у Мін скай, Ві цеб скай і Ма гі лёў скіх аб лас цях, — па ве-

да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства аба ро ны. — На пе ра воз-

ках гру заў бу дзе за дзей ні ча на больш за 100 ва ен на слу жа-

чых і 60 адзі нак аў та тэх ні кі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК




