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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 стандартам УКРАЇНИ, а також СЄ 
Сертифікати в НАЯВНІСТІ на кожен тип Продукції.



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
відстанню стійок 2 м, це одна з найефективніших
систем, яка може використовуватись, як
одностороннє та двостороннє 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 EN1317;
- сучасний дизайн та швидкий монтаж.

Рішення для дорожнього бар’єрного 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 українському
стандарту ДСТУ Б В.2.3-12-2004, європейському
стандарту EN 1317-2010, а також міжнародним
стандартам - ГОСТ СТ РК 1278-2004, ГОСТ 52607-
2006.

Система «T-RAIL»

Мостове бар’єрне огородження

Дорожнє 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

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 можливість
виключення травмування учасників дорожнього
руху під час зіткнення.

Сиcтема захисту мотоциклістів (passco MPS)
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 та подальшому
контакту з будь-якою потенційною небезпекою,
яка може опинитися за бар'єрним огородженням.

Демпферна система

Система захисту мотоциклістів

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

Монтаж та обслуговування
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ДОРОЖНЄ БАР’ЄРНЕ ОГОРОДЖЕННЯ

З СТРИМУВАЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ 128 КДЖ

ТОВ “ПАСС+КO ЮА” +38 044 227-23-27

м. Київ, вул. Рибальська, 2      info@passco.com.ua

Схема

Крок 
стояків, 
м

Тип стійки
Динамічний 
прогин, м Маркування Вага 1 

м.п., кг

2,0
Sigma

100х55х26х16
1,0

11 ДО-128-0,75-2-1,0

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

Переваги конструкцій огородження без консолі: 

1. Кращі технічні характеристики:
- робоча ширина: від W2  ≤ 0,8м до W4 ≤ 1,3м;
- динамічний прогин: від 0,7м до 1,3 м;
2. Протоколи натурних випробувань конструкцій згідно EN 1317;
3. Менша вага завдяки використанню високоміцної сталі та гарячеоцинкованого 
метизу класу міцності 8.8.
4. Сучасний дизайн та швидкий монтаж (відсутність консолі та менша кількість 
болтових з’єднань).
5. Менша ширина системи (можливість використання у стислих міських умовах)



МОСТОВЕ БАР’ЄРНЕ ОГОРОДЖЕННЯ
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Схема
Крок 

стояків, м
Стримувальна 
здатність, кДж

Робоча 
ширина, м

Динамічний 
прогин, м

Вага 1 
м.п., кг

3,0 280 W3 ≤ 1,0 0,7 55,0

1,5 720 W1 ≤ 0,6 0,3 95,0

1,33 720 W7 ≤ 2,5 1,31 91,0



ПЕРЕВАГИ МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
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1. Кращі технічні характеристики, ніж у представлених конструкціях на ринку 
Україні:
- мінімальна робоча ширина та динамічний прогин;
- показник ASI (індекс тяжкості травм) – A (≤ 1м);

2. Наявність конструкцій з 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 з стримувальною здатністю 280 
кДж, завдяки використанню кроку мостових стійок 3м.

5. Протоколи натурних випробувань згідно EN 1317.

6. Сучасний дизайн та швидкий монтаж.



ВИКОНАННІ ПРОЕКТИ
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«М-01 Київ - Чернігів – Нові 
Яриловичі»

«Проспект Миру м. Чернігів»

«Південний міст, м.Київ»

«Н-25 Городище – Рівне»


