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ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

• Фирма „Юпитер 05” ООД България e с основен предмет на дейност проектиране и въвеждане на
пазара на нови продукти за увеличаване безопасността на пътната инфраструктура с цел намаляване
на жертвите от пътно – транспортни произшествия.

• Дейността ни е изключително отговорна и е пряко свързана с превенция за намаляне на
произшествията по пътищата и обезопасяване на движението по тях.

• В предприятията ни работят над 350 висококвалифицирани служители и работници. Само през 2015г
дружеството е произвело, доставило и монтирало над 1100 км ограничителни системи за пътища.
Фирмата ни разполага с 12 монтажни групи.

• Дружеството притежава Завод за изработка на ограничителни системи за пътища, находящ се в гр.
Пловдив, разположен на площ от 25 917 кв.м, оборудван с различни металорежещи и
металообработващи машини: ролкопрофилиращи машини за производство на шини с две вълни;
ролкопрофилиращи машини за производство на шини с три вълни и много други. Фирмата разполага
и със собствен автопарк – тежкотоварни и лекотоварни автомобили, влекачи, автокранове,
автовишки, мотокари, машини за набиване на колчета и друга специализирана техника и
механизация.





За осъществяване на технолигичния процес на горещото поцинковане 
„Юпитер 05” ООД притежава още и три Завод за горещо поцинковане, а 
именно:

• Завод за горещо поцинковане близо до гр. Пловдив. Заводът е
разположен на площ от 25 112 кв.м и се състои от Цех за горещо
поцинковане с прилежащи производствени и складови сгради, с обща
разгъната застроена площ от 7 161 кв.м. В завода е разположена най-
голямата в България вана за горещо поцинковане - дължина 13 м,
ширина 1,6 м и дълбочина 3,2 м. Капацитетът на ваната за горещо
поцинковане е близо 5 000 на месец или около 60 000 тона на година.



ЗАВОД ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ гр. Пловдив



• Завод за горещо поцинковане в гр. Каспичан. Заводът е
разположен на площ от 23 400 кв.м. и се състои от Цех за горещо
поцинковане с прилежащи производствени и складови сгради, с
обща разгъната застроена площ от 3 600 кв.м. Размерите на
ваната за поцинковане са дължина 7 м, широчина 1,5 м и
дълбочина 3 м, , като годишният капацитет на производство е
приблизително 20 000 тона.



ЗАВОД ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ гр. Каспичан



• Завод за горещо поцинковане в землището на гр. Куклен.
Заводът е разположен на площ от 4 724 кв.м, с обща разгъната
застроена площ от 1512 кв.м. Заводът предлага горещо
поцинковане чрез центрофугиране. Основната дейност е
насочена към горещо поцинковане на крепежни, скрепителни и
резбови детайли. Размерите на ваната за поцинковане са:
дължина 3,2 м, широчина 1,0 м, дълбочина 2,0 м, като годишният
капацитет на производство е приблизително 12 000 тона.
Размерите на центрофугата за поцинковане са: височина 480 мм
и диаметър 500мм.



ЗАВОД ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ гр. Куклен



• Общият капацитет на трите завода за горещо поцинковане над 80 000 тона
годишно. Заводите покриват всички европейски стандарти за опазване на околната
среда, което ги прави екологично най-чистите на територията на Република
България.

• За да спестим логистичните разходи на клиентите ни, които винаги са били тежест
(финансова и времева), Юпитер 05 реши да открие регионален логистичен център в
гр.Варна, който отвори врати в края на 2015г. След извършен анализ за неговата
ефективност и в отговор на увеличаващото се търсене на Заводи за горещо
поцинковане, фирмата изгради и нов логистичен център в гр. София, който стартира
работа през Юни тази година . Ново откритият център е разположен на площ от
28 156 кв.м. и е с много добра локация, а именно Околовръстния път на гр. София, в
непосредствена близост до разклона за с. Казичене.





Фирма „Юпитер 05“ ООД произвежда и предлага над 40 вида ограничителни
системи за пътища. Предлаганите от фирмата ограничителни системи имат
успешно преминати краш тестове съгласно БДС EN 1317-2 и притежават СЕ
маркировка, което ни позволява да ги продаваме както в България, така и на
Европейския пазар.

Голям дял от дейността на фирмата е насочен към експорт. Фирмата непрекъснато
се стреми да разширява присъствието на своите продукти, както в съседните ни
държави: Румъния; Сърбия; Македония; Гърция, така и в Италия, Германия,
Англия и други.

Водени от желанието си да разширяваме своята продуктова гама, като
едновременно с това се стремим нашите продукти да отговарят не само на
очакванията за по-голяма сигурност на пътната инфраструктура през 2016год.
тествахме успешно 7 вида нови ограничителни системи, които ще ви представя на
кратко:



 JPL1 (1.33)  H1W4 BW ASI A

Предимствата на този вид ограничителна система са:

- Система H1W4 ASI A е с малък габарит 140 мм, като в

габарита не е включен размера на опорната плоча

250х300мм.

- Резултатите от изпитване на удар показват зона на

действие на JPL1 (1.33) H1W4 BW- 1,05 м.

- Система H1W4 позволява по-лесен монтаж и по-лесна

последваща поддръжка.

Ограничителни системи за съоръжения:







 JPL1 (1.33)  H1W3 BW ASI A

Ограничителни системи за съоръжения:

Предимствата на този вид ограничителна система са:

 Система JPL1 H1W3 е с малък габарит 140 мм, като в

габарита не е включен размера на опорната плоча

300х250мм

 Зоната на действие е W3 ≤ 1,0, а при система H1W4

зоната на действие е W4 ≤1,3м

Системите JPL1 са едно семейство, което позволява по-

лесен монтаж, подмяна и по- лесна последваща

поддръжка.



 JPL2 3N (2.00)  H2W4 BR ASI A

Предимствата на този вид ограничителна система пред

използваната към настоящия момент JBR H2W4 са:

- Система JPL2 H2W4 е с по-малък габарит. За

сравнение JBR H2W4 е с габарит 440мм, докато JPL2

H2W4 е с габарит 200 мм, като в габарита не е включен

размера на опорната плоча 300х300мм.

- Система JPL2 H2W4 позволява по-лесен монтаж и по-

лесна последваща поддръжка

Ограничителни системи за съоръжения:







 JPL2 3N (1.00)  H2W3 BR ASI A

Предимствата на този вид ограничителна система са:

 Система JPL2 H2W3 е с малък габарит 200 мм, като в

габарита не е включен размера на опорната плоча

300х300мм

 Зоната на действие е W3 ≤ 1,0, а при система H2W4

зоната на действие е W4 ≤1,3м

Системите JPL2 са едно семейство, което позволява по-

лесен монтаж, подмяна и по- лесна последваща

поддръжка

Ограничителни системи за съоръжения:



 JPL2 3N (2.00)  H2W6 ASI A

Ограничителни системи за пътна част:

Предимствата на този вид ограничителна система са:

- Система H2W6 е с малък габарит - 200 мм.

- Резултатите от изпитване на удар показват зона на

действие на JPL2 3N (2.00) H2W6 - 1,8м., VI 1.94, ASI A.

- Система H2W6 позволява по-лесен монтаж и по-

лесна последваща поддръжка







 JPL2 3N (2.00)  H2W5 ASI A

Ограничителни системи за пътна част:

Предимствата на този вид ограничителна система са:

- Система H2W5 е с малък габарит - 200 мм.

- Резултатите от изпитване на удар показват зона на

действие на JPL2 3N (2.00) H2W5 - 1,7м. и VI 1.60, ASI A.

- Система H2W6 позволява по-лесен монтаж и по-

лесна последваща поддръжка

Системите JPL2 са едно семейство, което позволява по-

лесен монтаж, подмяна и по- лесна последваща поддръжка

В момента фирма „Юпитер 05“ ООД разработва и съвсем

скоро ще пусне на пазара нов вид пътна ограничителна

система от същото семейство, а именно: H2W4 за път с

разстояние между стълбчетата 1,33м, която също ще бъде с

малък габарит.



Стремейки се да отговаря на всички европейски норми, предлаганата от фирма
„Юпитер 05“ ООД нов вид система има успешно преминати краш тестове на елемента
за защита за мотоциклетисти съгласно изискванията на СД CEN/ TS 1317-8.
Извършените краш тестове представляваха насочване на манекен с обща маса 87,50кг,
при скорост 60км/ч срещу предпазната система N2W3 с монтиран към нея защитен
елемент за мотоциклетисти. В момента на удара манекена се плъзга, като гърбът и
краката му са постоянно в контакт с настилката. Допълнително направихме и краш
тестове на пътно ограничителната система N2W3 със степен на силата на удара ASI A
съгласно изискванията на БДС EN 1317-2, а именно : ТВ11 /лек автомобил с тегло
900кг/ и ТВ32 /лек автомобил с тегло 1500кг/. Целта на тестовете е да се гарантира, че
поведението на оградата не се влияе от елемента за мотоциклетисти, т.е. системата
осигурява необходимата защита, както за мотоциклетисти, така и за превозните
средства .

 N2W3 С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА МОТОЦИКЛЕТИСТИ 



 N2W3 С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА МОТОЦИКЛЕТИСТИ 



• На база на успешно преминатите краш тестове съгласно СД CEN/ TS 1317-8
и БДС EN 1317-2, предлаганите от нас система N2W3 и елемента за защита
на мотоциклетисти притежават сертификати за СЕ маркировка съгласно
Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
09/Март/2011.

• Предлаганата от фирма „Юпитер 05“ ООД система N2W3 с допълнителен
елемент за защита на мотоциклетисти е единствената на българския пазар,
която едновременно отговаря на изискванията на БДС EN 1317-2 и СД CEN/
TS 1317-8.

 N2W3 С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА МОТОЦИКЛЕТИСТИ 







• Смесени ограничителни системи от стомана и дърво със степен на задържане N2 и степен на задържане H2;

• Елементи за начало и край (терминали), съгласно стандарт ENV1317-4 

• Буфери срещу челен удар, съгласно БДС EN 1317-3 ;

• Атенюатори за камиони - ТМА;

• Временните огради Т1, Т2 и Т3 съгласно БДС EN 1317-2 и Наредба No. 3 за временна организация и безопасност на 
движението при извършване на СМР по пътищата и улиците на ММРБ;

• Бариери за достъп при бедствия и аварии; 

• Опрощаващи стълбове, съгласно стандарт БДС EN 12767;

• Противозаслепителни съоръжения съгласно БДС  EN 12676;

• Направляващи стълбчета С1 и светлоотразяващи кабари;

• Предпазни елементи за  мотоциклетисти

• Защитни съоръжения за обезопасяване на пътен обект от свободно падане на скални маси

• Предпазна мрежа за съоръжения при преминаване на пътя над електрифицирана железопътна линия

• Предпазна мрежа за надлез над път с пешеходен парапет

• Горещо поцинковане на стоманени детайли, съоръжения  и чугунени изделия съгласно БДС EN 1461;

В нашите каталози ще намерите и разширено присъствие и на много нови видове елементи за пасивна 

безопасност, като:



Смесени ограничителни системи от стомана и дърво



Елементи за начало и карай съгласно ENV 1317-4 - ТЕРМИНАЛИ

Буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317- 3





Атенюатор за камион - ТМА



Временни предпазни огради
Бариери за достъп при бедствия и аварии



„Опрощаващи“ стълбове



Противозаслепителни елементи Направляващо стълбче С1



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!




