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Хто ми? 
 
PASS+CO UA є частиною німецької компанії PASS+CO.DE, 
заснованої в 1852 році в регіоні Зіген, яка займається 
обробкою сталі та виготовляє передові продукти пов’язані з 
Безпекою дорожнього руху. 
 
PASS+CO UA пропонує рішення та послуги, які стосуються 
Безпеки Дорожнього Руху. 
 
     Наша місія: 
 
• Оптимізувати існуючі та нові дорожні проекти завдяки 

впровадженню ефективних рішень; 
• Запропонувати новітні технології та технічні рішення щодо 

забезпечення безпеки на автомобільних дорогах України та 
за кордоном; 

• Підвищити безпеку на дорогах України та за кордоном. 
 
Наша команда складається з професіоналів, які мають 
великий міжнародний досвід в області Безпеки Дорожнього 
Руху, а також надійних партнерів в  Німеччині, США, Бельгії, 
Казахстані, Узбекистані, Туркменістані, Молдові та інших 
країнах. 
 
 

ІННОВАЦІЇ Є ЧАСТИНОЮ ФІЛОСОФІЇ НАШОЇ КОМАНДИ ТА 
ВІДЧУВАЮТЬСЯ В КОЖНОМУ НАШОМУ РІШЕННІ В СФЕРІ 

БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. 
 



Н А Ш І   Р І Ш Е Н Н Я   ТА   П О С Л У Г И 

Система T-RAIL є оптимальним рішенням для 
проектів, де ширина розділювальної смуги або 
узбіччя дороги не дозволяє застосовувати 
стандартне бар’єрне огородження з консоллю. 
При ширині системи T-RAIL -  180 мм і відстані 
стійок 2 м, це одна з найефективніших 
двосторонніх систем.  

Демпферна система – це спеціально  розроблена 
система, яка під час лобового зіткнення, утримує 
транспортний засіб контрольованим чином з 
мінімальними збитками для учасників дорожнього 
руху. При бічних наїздах система поводиться, як 
стандартне дорожнє бар'єрне огородження, що 
деформується. Таким чином, дана система 
поглинає енергію при зіткненні і є непрохідною. 
Поглинання енергії при лобовому ударі 
досягається за рахунок поступової деформації 
елементів системи.  

Рішення для дорожнього бар’єрного огородження: 
- Рівні стримувальної здатності N2 (82 кДж), H1 
(128 кДж), H2 (280 кДж), H3 (460 кДж)  і високий 
рівень H4b (720 кДж); 
- Одностороннє та двостороннє бар’єрне 
огородження; 
Бар’єрне огородження відповідає європейському 
стандарту EN 1317-2010, українському стандарту 
ДСТУ Б В.2.3-12-2004, а також міжнародним 
стандартам - ГОСТ СТ РК 1278-2004, ГОСТ 52607-
2006. 

Система T-RAIL 

Демпферна система 

Бар’єрне огородження 
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Н А Ш І   Р І Ш Е Н Н Я   ТА   П О С Л У Г И 

Бар'єрне огородження є важливим елементом 
безпеки на дорогах, але одна його частина все ще 
може створити смертельну небезпеку – це 
кінцевий елемент. Ми пропонуємо кінцеву систему, 
яка поглинає енергію, що виділяється при 
зіткненні, сповільнюючи рух транспортного засобу, 
аж до повної зупинки, з мінімальним збитком для 
учасників дорожнього руху. Наші рішення є 
інноваційними та економічно ефективними для 
забезпечення Безпеки Дорожнього Руху 

Наша компанія пропонує асфальтобетонні 
добавки найвищої якості для дорожньо-
будівельної галузі: целюлозна стабілізуюча 
добавка, адгезійна добавка для гарячих 
асфальтобетонних сумішей, полімерна добавка 
для гарячих асфальтобетонних сумішей та 
добавка для модифікації бітума, емульгатори для 
бітумних сумішей. Наші рішення дозволяють 
заощадити час та гроші виробників сумішей і 
дорожньо-будівельних компаній, а також 
підвищити термін служби дорожнього покриття. 

Кінцева система 

Добавки в асфальтобетон 

Наш персонал спеціалізується на монтажі та 
технічному обслуговуванні різних систем безпеки 
дорожнього руху (бар’єрне огородження, 
демпферні системи, кінцеві системи). Ми 
гарантуємо якість виконаної роботи, дотримання 
національних стандартів та відповідність 
договірним нормам. 

Монтаж та обслуговування 

ТОВ “ПАСС+КO ЮА”                    +38 044 227-23-27 
м. Київ, вул. Рибальська, 2      info@passco.com.ua 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4

