Hozzászólások megtekintése a régi honlapról commonchamberhcci@gmail.com
(Hunnia, 2010.07.24 13:07)
A függőleges tengelyű szélerőmű előnyei
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm
Az Achmed Khamas többi Synergiával foglalkozó irását is édemes elolvasni.
Látszik belöle mennyire egységes lehetne az emberiség ha a tudatipar nem az oszd meg
és uralkodj primitivizmusát terjesztené,
A magyarországi adottságokra, CSP-tükrös Shamsergyharvester kombinálva a szélkerekeimmel
a legmegfelelöbb, mert a 100m2 tökörfelület egy természetes szélrávezetést biztosit a
szélkrekekre amiböl legalább kettö kell hogy legyen, azért hogy a air-flow-kinetika vastörványei
szabadon érvényesülhessenek.
www.c-hcci-kohut.com
Válasz
H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(Tejfalussy Andras, 2010.06.03 08:36)
Gratulálok a Feltalálónak! Azért nem adnak neki is pénzt az illetékes szervek, mert a maffia mindig
kivárja a jobb szabadalmak lejártát, hogy ingyen hozzájussanak mások fejlesztési
eredményeihez?! Javaslom a feltalálónak, hogy minden egyes modellje létesítmény terve és a
tervező és működtető software -i alapján érvényesítsen szerzői jogot is. Ezúton a szabadalom
lejártát követően sőt a halála után is, még 70 évig biztosítja maga és jogutódjai részére a
találmánya szerinti bázismegoldásokra a fejlesztési és hasznosítási jogok kizárólagos birtoklását.
Ezúton is felkérem Dr. Illés Zoltán KvVM államtitkár urat, hogy intézkedjék a találmány
fejlesztésének és valamennyi hazai településen való megvalósításának állami- és EU-s forrásokból
korlátozatlan mértékben való támogatására, mivel a feltaláló által felsorolt óriási műszaki és
biztonsági, valamint gazdasági stb. előnyök nyilvánvalóak, az összes korábbi szélerőmű
konstrukciókhoz képest!
Nobel-díjra érdemes találmány!!!!
Verőce, 2010. június 03.
Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, méréstani szakértő feltalálü
2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.aquanet.fw.hu
+36-20-2181408
Válasz
Nagy Magyarország
(korona had, 2010.06.03 06:39)
Peti vitéz ne én szemem nyisd fel aki azóta gyűlöli EU amióta senki háziak létre hozták.EU velünk
egy fajsúlyú nemzetek elprivatizált vagyonának leszívó egysége.Néz körül környezetedben hány
ember köptél szemen aki EU isteníti.
Válasz
MOGY
(Petivitez, 2010.06.01 19:29)
szívesen vennénk eme alternatív energiaforrást a pusztában a Magyarok Országos Gyűléséhez.
lássa meg ország-világ!
Üdvözlettel;Péter

Híven! Becsülettel! Vitézül!
Válasz
gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.05.31 15:08)
Többet kellene tudni az elvről, és a méretekrő, mert így olyannak tűnik, mint a többi. Ti. rengeteg
függőleges tengelyű szélturbina létezik, azonban a keresztmetszetben áthaladó szél teljes
energiája is kevés, ha a méret nem megfelelő. Én a széles. tengelytől eltávolított vitorlákban látom
a megoldás. De sok sikert kívénok. Előszőr az ország kell felbecsülje és támogassa a tervat, aztán
lehet szó eurós pénzekről. Sok sikert. Mi a jövő felé lépegetünk.
Válasz
EU támogatás
(Petivitez, 2010.05.31 12:08)
korona had? meg nagy Magyarország? és ilyet bírt leírni, hogy minket az EU támogat valamivel
is???!!!
mennyi eltévelyedett bárány. az EU csak kárt okozott nemzetünknek.
erre mondja Halász Jóska bá: "szemléletmód váltásra van szükség"
Válasz
Nagy Magyarország
(korona had, 2010.05.30 13:24)
Gondolóm EU-s támogatást mért is kapna csak piacot venne el tőlük .Inkább adnak szökőkutas
díszterekre amit önkormányzat pénz hiány nem tud működtetni .EU mindent támogat ami nem
termel.Köszönjük György úrnak.
Válasz
alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2010.05.30 10:48)
Nagyon jó. De ha nincs légmozgás nincs villany!
Válasz
Zsenialis
(Borachan, 2010.05.29 11:58)
Remelem az orszagban marad a talamany.
Gratulalok Gyorgyi urnak, es tovabbi jo munkat kivanok neki
Válasz

