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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.
Наша Продукція розробляється і тестується в Європі, але
виготовляється в УКРАЇНІ !!!
СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ та
ПРОТОКОЛИ НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ відповідно до ДСТУ
EN 1317 (1-4) на всі типи Продукції.

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

Дорожнє бар’єрне огородження

- Рівні стримувальної здатності N2 (82 кДж), H1
(128 кДж), H2 (280 кДж), H3 (460 кДж), H4b (720
кДж);
- Одностороннє та двостороннє бар’єрне
огородження;
Бар’єрне огородження відповідає ДСТУ Б.В.2.312-2004 та ДСТУ EN1317-1(2):2018.

Система «T-RAIL»
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
відстанню стійок 2 м, це одна з найефективніших
систем, яка може використовуватись, як
одностороннє та двостороннє огородження.

Мостове бар’єрне огородження
Наші рішення для мостів мають стримувальну
здатність від Н1 (128 кДж) до H4b (720 кДж).
Основні переваги конструкцій:
- кращі технічні характеристики (мінімальна
робоча ширина і динамічний прогин);
- відсутність зварних швів при монтажі;
- наявність протоколів натурних випробувань
відповідно до ДСТУ Б.В.2.3-12-2004 та ДСТУ
EN1317-1(2):2018;
- сучасний дизайн та швидкий монтаж.
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Н А Ш І Р І Ш Е Н Н Я ТА П О С Л У Г И
«Демпферна система»

Початковий та кінцевий елемент огородження з
амортизаційним
пристроєм
(«демпферною
системою») під час лобового зіткнення поглинає
енергію шляхом поступової деформації внутрішніх
елементів, які призводять в дію зовнішні балки,
складаючи їх телескопічно. Система утримує
транспортний засіб контрольованим чином,
забезпечуючи ефективність та мінімізує наслідки
травмування учасників дорожнього руху під час
зіткнення.

Кінцева система «Термінал»

Кінцевий елемент – частина огородження, яка
створює смертельну небезпеку. Пропонуємо
застосовувати
початкову
конструкцію
огородження («термінал»).Транспортний засіб(ТЗ)
при зіткненні призводить до зминання металевих
стійок, та телескопічного складання балок за
рахунок наявності в них пазів. Таким чином
відбувається
поступова
зупинка
ТЗ
та
унеможливлюється
проникнення
кінцевого
елементу в салон ТЗ

Система захисту мотоциклістів
Розташовується вздовж бар’єрного огородження з
метою
утримання
та
перенаправлення
мотоцикліста під час зіткнення. Система дозволяє
запобігти прямого удару об небезпечні елементи
бар'єрного огородження, такі як стояки та
кріплення, а також запобігає проковзуванню
мотоцикліста між стояками.
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ДОРОЖНЄ БАР’ЄРНЕ ОГОРОДЖЕННЯ

Схема

Крок
стояків, м

Тип стійки

Динамічний
прогин, м

Маркування

Вага 1
м.п., кг

11 ДО-128-0,75-2-1,0
Sigma
2,0

100х55х26х16

1,0

28,0
11 ДД-128-0,75-2-1,0

1,0

100х60х25

0,7

11 ДО-128-0,75-1-0,7

23,6

1,33

100х60х25

0,8

11 ДО-128-0,75-1,33-0,8

22,2

2,0

100х60х25

1,3

11 ДО-128-0,75-2-1,3

18,2

1,33

120х55х16

1,1

11 ДО-280-0,8-1,33-1,1

21,0

Переваги конструкцій огородження без консолі:
1. Протоколи натурних випробувань конструкцій згідно ДСТУ Б.В.2.3-12-2004 та
ДСТУ EN1317-1(2):2018;
2. Менша вага завдяки використанню високоміцної сталі та гарячеоцинкованого
метизу класу міцності 8.8.
3. Сучасний дизайн та швидкий монтаж.
4. Менша ширина системи (можливість використання у стислих умовах)
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МОСТОВЕ БАР’ЄРНЕ ОГОРОДЖЕННЯ

Схема

Крок
стояків, м

Стрим.
здатність,
кДж

Маркування

Динамічний
прогин, м

Вага 1
м.п., кг

3,0

280

53 МО-3,0.280/0,7

0,70

55,0

1,5

720

53 МО-1,5.720/0,3

0,30

95,0

1,33

720

53 МО-1,33.720/1,31

1,31

91,0
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ПЕРЕВАГИ МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

1. Кращі технічні характеристики, ніж у представлених конструкціях на ринку
Україні:
- мінімальна робоча ширина та динамічний прогин;
2. Наявність конструкцій зі стримувальною здатністю 720 кДж та різними
варіантами кроку мостових стійок.
3. Відсутність зварних швів при монтажі елементів огородження, що дозволяє
залишити не ушкодженим цинкове покриття.
4. Значно менша металоємність конструкції зі стримувальною здатністю 280
кДж, завдяки використанню кроку мостових стійок 3м.
5. Протоколи натурних випробувань відповідно ДСТУ Б.В.2.3-12-2004 та
ДСТУ EN1317-1(2):2018.
6. Сучасний дизайн та швидкий монтаж.
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АМОРТИЗАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ
(«демпферні системи»)

Тип

Рівень
швидкості
(км)

Індекс
тяжкості
наслідків
травм
(ASI)

Довжина
(мм)

Висота (мм)

Ширина
(мм)

паралельний

110

А

8550

808

608

широкий

110

А

8340

780

3000 (1905)

паралельний

100

А

6550

808

608

широкий

100

В

7390

780

3000 (2040)

паралельний

80

А

4650

808

608

широкий

80

А

5590

780

3000 (2300)

паралельний

50

А

3700

808

608

широкий

50

А

3600

780

3000 (2570)
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ПЕРЕВАГИ
АМОРТИЗАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ

1. Показник ASI (індекс тяжкості травм) – A (≤ 1м) для всіх типів
2. Основні елементи амортизаційних пристроїв однакові для усіх типів(легкість
в експлуатації)
3. Усі деталі покриті гарячим цинком згідно ISO 1461
4. Всі типи амортизаційних пристроїв - частково відновлювальні після удару
(на 50% - 90%)
5. Протоколи натурних випробувань згідно ДСТУ EN 1317-3:2019
6. Сучасний дизайн, швидкий монтаж та конкурентна ціна.
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КІНЦЕВА СИСТЕМА
(«термінал»)
Найменування

Тип

Рівень
Клас
швидкості
ефективності
(км)

Індекс
тяжкості
наслідків
(ASI)

Довжина
(мм)

Кінцева система "термінал"

одностороння

Р2

80

A

6000

Кінцева система "термінал"

одностороння

Р4

110

A

9000

Транспортний засіб (ТЗ) при зіткненні призводить до зминання металевих
стійок, та телескопічного складання балок за рахунок наявності в них пазів.
Таким чином відбувається поступова зупинка ТЗ та унеможливлюється
проникнення кінцевого елементу в салон ТЗ
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ МОТОЦИКЛІСТІВ
(PASS+CO MPS)
МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДСТУ 8751:2017
- з зовнішньої сторони автомагістралей та доріг з роздільною проїжджою частиною,
коли радіус кривої дорівнює або менше 400 метрів;
- на інших дорогах на зовнішній стороні, коли радіус кривої дорівнює або менше 250
метрів;
- на зовнішній стороні всіх вигинів на перехрестях з організацією руху в різних рівнях;
- небезпечні ділянки доріг в гірській місцевості.
Система дозволяє запобігти прямого удару об небезпечні елементи
бар'єрного огородження, такі як стояки та кріплення, а також запобігає
проковзуванню мотоцикліста між стояками та подальшому контакту з будь-якою
потенційною небезпекою, яка може опинитися за бар'єрним огородженням.

ТОВ “ПАСС+КO ЮА”
+38 044 227-23-27
м. Київ, вул. Болсуновська 8 info@passco.com.ua

ВИКОНАНІ ПРОЕКТИ

«Р-33, Одеська область»

«Р-55, Одеська область»
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«М-19, Рівненська область»

«Р-69,Чернігівська область»

ВИКОНАНІ ПРОЕКТИ

«Н-25, Рівненська область»

«Н-08, Черкаська область»

«Т-18-12, Рівненська область»

«М-19,Тернопільска область»
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ВИКОНАНІ ПРОЕКТИ

«пр-т 200-річчя,м.Кривий Ріг»

«Н-25, Рівненська область»
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Т-14-25 Миколаїв - Бібрка

«Шляхопровід в м. Києві»

ВИКОНАНІ ПРОЕКТИ
«М-12, Вінницька область»

«Н-31, Полтавська область»
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ВИКОНАНІ ПРОЕКТИ
«М-01,Чернігівська область»

«М-14, Одеська область»
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