
 

 

 

                                                                                                     
TUNELUL DRENANT SICKER-TUNNEL 300/TWIN 600 

 
Tunelul de infiltratie a apei în sol 

"SICKER-TUNNEL" a fost 

conceput, în primul rând, pentru 

proprietăţle private şi pentru zonele 

rurale. 

Sistemul de infiltratie, format din 

unul sau mai multe tuneluri-

modulare şi două plăci la cele două 

capete, poate fi dimensionat la 

cerere. 

Montajul este realizat pe 

orizontală. Având doar 11 kg, este 

foarte uşor de montat.  

Are proprietatea carosabilităţii 

(pentru autoturisme), fiind rezistent 

la o greutate de ca. 3,5 t/m
2
.  

                                                                                                                           
            SICKER TUNNEL 300, carosabil (autoturisme)  

Articol  Lungime Lăţime Înălţime    Culoare 

PKW 1220 mm 800 mm 510 mm negru 

 

                    Placa de la                                                                       

                      capete                                                                                            

                               

                                   

 

 

 Volum (litri) Nr. tuneluri Lungime (mm) Latime (mm) Inaltime (mm) 

 1200 4 4880 800 510 

 1800 6 7320 800 510 

 2400 8 9760 800 510 

 3000 10 12200 800 510 

 3800 12 14640 800 510 

                 La cerere, elementele sistemului pot fi combinate sau volumele- mărite. 

                 De asemenea, plăcile pot fi aşezate pe mai multe rânduri. 

 

                                 Norma recomandata: 1 tunel pentru 1 persoana. 

 

                    

 

      Economie de spaţiu 



 

 

 

Graţie stilului special de construcţie, tunelurile de infiltratie pot fi stivuite fară probleme.  

EXEMPLU : Transportul unui palet de 42 tuneluri de infiltratie permite reducerea costurilor.  

                      Un palet = volum 12.600 litri 

 

Capacitate de stocare înaltă 

 

Tunelul de infiltratie GRAF are o capacitate de depozitare de 3 ori mai 

mare decât cea  a unei rigole convenţionale de depozitare a pietrişului.  

1 modul SICKER-TUNNEL (11 kg) substituie cca.800 kg pietriş şi 36 m de 

tub de drenaj. 

 

Dimensionare la cerere 

 

Tunelurile de infiltratie sunt montate liniar, aşa încât este uşor de obţinut capacitatea de depozitare 

dorită. 

 

                          Montaj uşor 
 Montajul unui modul este realizat uşor şi repede, fără aportul unor utiaje grele - un modul Sicker-

Tunnel cântăreşte doar 11 kg.  

 

Materiale suplimentare pentru instalarea unui tunel de infiltratie ( asigurate de catre client ): 

 

 a. teava de aerisire Dn 200 = 2 ml; 

 b. membrana geotextil = 1,5 ml / tunel de infiltratie; 

 c. pietris 15-30 = 1 mc / tunel; 

 d. dimensiunile sapaturii / tunel : L =1,40 m; l =1,5 -2,00 m. 

 adancimea se calculeaza adaugand 80 cm de la baza tevii ce iese de la statia de epurare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              



 

 

TUNEL TWIN 600 L 

 

 
Înălţimea stratului de acoperire şi adâncimea maximă 
 

SARCINA DE TRANSPORT 
 

TUNEL 300 L TUNEL TWIN  600L 

Termen scurt 
Termen lung 

Max. 100 kN/m² 
Max. 59   kN/m² 

Max. 75 kN/m² 
Max. 35 kN/m² 

Grosimea stratului de acoperire fără 
încărcare 
 
Adancimea maxima de instalare 

Min. 250 mm 
Max. 3740 mm 
 
Max. 4000 mm 

250 mm 
1480 mm 
 
2500 mm 

Grosimea stratului de acoperire fără 
încărcare 
 
Adancimea maxima de instalare 

Min. 250 mm 
Max. 3490 mm 
 
Max. 4000 mm 

500 mm 
1480 mm 
 
2500 mm 

 

Date tehnice TUNEL 300L TUNEL TWIN 600L 

Volum – Litri 300 L 600L 

Greutate 11kg 22kg 

Material 100% polipropilena(PP)º 100%polipropilena(PP)º 

Dimensiuni:    Lungime fara capace 
                     Lungime cu capace 
                     Latime 
                     Inaltime 

1160 mm 
1200 mm 
800 mm 
510 mm 

1160 mm 
1200 mm 
800 mm 
1020 mm 

 
 

 

 

 



 

 

Instalarea tunelului/tunelului Twin 

 
 Patul excavaţiei trebuie să fie de o grosime de minim 10 cm din nisip. Tunelurile 

se conectează în linie pe lungimea lor. Pentru a împiedica murdăria să intre în 
interiorul lor acestea de imbracă într-o membrană de material geotextil, care le separă 

de materialul de umplutură. 
Tunelurile twin se monteaza baza pe baza, iar conexiunea se face cu conectorii GRAF 
pentru tuneluri. 

Membrana de geotextil ar trebui sa depaseasca capetele tunelelor cu cel putin 300–500 mm. 
Asigurati conexiunile tunelurilor sa fie uniforme si asezate bine. Primul strat de pietris 20/40 

si va fi folosit pentru a acoperi complet marginea superioara a tunelului. Materialul de la 
sapatura poate fi folosit ca umplutura.  

 Umplutura trebuie sa aibă o lăţime de minim 30 cm de fiecare parte a tunelului. 
Materialul de umplutură din excavaţie trebuie să se aşeze în straturi uniforme de 

maxim 30 cm. Dacă deasupra umpluturii se plantează iarbă, va trebui să se astearna 
un strat de argilă de 10 cm grosime sau o folie de plastic impermeabila, altfel apa 

pluvială se va infiltra foarte repede catre tuneluri. 
 

 

 
 

 


