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Entwässerung

Tanques permanents per a la 
protecció y guiat d‘amfibis.

Làmina d‘acer de 2mm de espessor

Peces de 4m de llargada i 40cm d‘alçada

Galvanitzat DIN GN ISO 1461, densidad de 60-80my.

www.aquanea.com



Procés d'instal·lació

Les tanques es lliuren amb paquets de 12 peces = 48 metres. 
Pes aprox. per paquet 700 kg.

Càrrega aprox. en camió: 

1400 m.l.



Montage Folie 1
Instal·lació de la tanca guia

Els pals es fixen aprox. 

1 metre sota el sòl



Vista superior del pal de doble U 

Les tanques s‘acoblen 
en els pals.

L'obertura entre tanques 
es cobreix amb una tapa 
(foto de l'esquerra).

Draufsicht



Montage Folie 2

Alineació i cargolat



Suport cantoner
per canviar de direcció

Soports disponibles per 15°, 
30°, 45°, 60°, 75° y 90°.

Eckpfosten

Frontal

variable



Einleitung Gehrungsschnitt 

Adaptació possible a 
qualsevol situació topogràfica.



Entwässerung 1

Requisits per un bon drenatge

Aportació de graves, 
aprox. 70-80 cm
d'ample

Farciment amb material 
permeable a l'aigua

Franja de manteniment
davant de la tanca guia



1 Arbeitsschritt

EntwässerungPas 1

Excavació de 60 cm aprox. de 
profunditat (a mesurar des de 
l'aresta superior de la tanca) 
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Granulat de 16/32 mm sense compactar
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Instal·lació de les 
tanques
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Farciment amb
granulat de 16/32

Franja de manteniment
amb granulat 0/22mm

Pas 4



Unterhaltungsstreifen

Construcció de la franja de 
manteniment

Anivellació de la superfície de la 
franja de manteniment amb la 
base de la tanca, amb un granulat
de 0/22mm. 

Tanca ja instal·lada en el seu lloc.

Per últim, compactat amb una 
màquina lleugera. Això impedeix el 
creixement de plantes, i també que 
els animals puguin cavar per sota 
de la tanca.



Abschlusskasten
Peça addicional per al final de tanca

Peces addicionals de final de tanca
per prevenir que els animals surtin del 
sistema de guiat.



Beispiel 1

Exemples de tanques ja 
instal·lades



Beispiel 5



Beispiel 5



Beispiel 4



Beispiel 2



Beispiel 2



Eingangselemente
Adaptació a túnels



Sonderkonstruktion
Adaptació a túnels
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Per a més informació :

www.aquanea.com

Tel: 937 300 996

informat@aquanea.com


