
Toimintavarmuutta 
teollisuudelle

– Nira-käsipumput



Nira-käsipumput toimivat siellä, missä muu tekniikka ei ole toimintavarmaa. Kylmässä, kuumassa, pölyisessä 
tai kosteassa ympäristössä. Kestävät materiaalit ja runko sekä tekninen ratkaisu mahdollistavat veden lisäksi 
erilaisten öljyjen, polttoaineiden ja kemikaalien pumppaamisen turvallisesti. 

Rajattomat sovellusmahdollisuudet

Yksinkertainen mekaaninen toimintaperiaate, selkeä ja toiminnallinen muotoilu sekä erittäin kestävä runko ja 
materiaalit ovat Niran menestyksen salaisuus. Niralla voi pumpata veden lisäksi lukuisia öljyjä, polttoaineita ja 
vahvasti happamia tai emäksisiä nesteitä. Nira-käsipumppusovelluksia voi käyttää esimerkiksi
• Diesel-polttoaineiden ja bensiinin pumppaamiseen
• Rakennusten jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien täyttöön (glykoli)
• Koneiden jäähdytysjärjestelmien täyttöön
• Hydrauliikkajärjestelmien täyttöön
• Öljysäiliöiden täyttöön ja tyhjennykseen

Niraa hyödyntävät muun muassa kone- ja laitevalmistajat, rakennusteollisuus, säiliövalmistajat ja kaivonpo-
raustoimijat.

Nira pumppaa aina, 
olosuhteista riippumatta



Nira pumppaa aina, 
olosuhteista riippumatta

Vaativien ympäristöjen varma ratkaisu
Nira-ratkaisuja on käytössä ympäri maailmaa aavikoilta arktisiin olosuhteisiin. Lämpötilahaarukassa -35...+50℃ 
toimintavarma pumppu ei pitkilläkään käyttöväleillä jäädy, syövy tai ruostu. Siksi Nira on erinomainen ratkaisu esi-
merkiksi sähköisen järjestelmän varajärjestelmäksi, sekä sähköttömiä tai huoltovapaita ratkaisuja vaativiin ympä-
ristöihin.

Ensimmäinen käsikäyttöinen Nira-kaivopumppu valmistui lähes sata vuotta sitten. 1970-luvulta lähtien ne ovat pal-
velleet Afrikan kuivien alueiden kaivotarpeita. Siitä lähtien tekniikkaa on jalostettu erilaisiin ääriolosuhdeympäris-
töihin soveltuvaksi.

Varma palvelu koko elinkaarelle
Nira-pumppuja on käytössä ympäri maailmaa. Koska Niran käyttöikä on erittäin pitkä, toimitamme varaosia jopa 
kymmeniä vuosia palvelleisiin pumppuihin. 

Teknisissä sovelluksissa asiakas voi hyödyntää Niran suunnittelupalvelun asiantuntemusta ja lähes satavuotista 
kokemusta Nira-ratkaisuista. Hyödyntämällä Niran suunnittelupalvelua asiakas saa juuri käyttökohteen tarpeisiin 
suunnitellun Nira-sovelluksen.

Nira-tuotteilla on 24 kuukauden takuu. Räätälöityihin ratkaisuihin tarjolla on yksilöllisiä elinkaaripalveluita ja kattava 
varaosapalvelu.



Nira-käsipumput teollisiin sovelluksiin
Nira-käsipumpuista on saatavana useita erilaisia teollisuuden eri aloille soveltuvia malleja:

Malli Rakenne ja tehot LTR/min Käyttösovellukset

Nira 2 Yksi sylinterinen 1 x 75 mm, 24 lt/min Tynnyrikiinnitys 
vakiona

Pienten nestemäärien siirrot tynnyreistä, esim. 
voiteluöljyt ja jäähdytysnesteet

Nira 6B Kaksi sylinterinen 2 x 75mm, 40 lt/min Tynnyrikiinnitys 
lisävarusteena

Öljyjen, lämmönsiirtonesteiden sekä muiden 
nesteiden täytöt/tyhjennykset koneissa ja 
laitteissa, polttoainetankkaukset

Nira 6B 
ARCTIC

Kaksi sylinterinen 2 x 75mm, 40 lt/min Tynnyrikiinnitys 
lisävarusteena

Poltto- ja dieselöljyjen tankkaus, parannettu 
pakkasen kesto

Nira 9 Kaksi sylinterinen 2 x 90 mm, 60 lt/min Ei tynnyrikiinnitystä Öljyjen ja muiden nesteiden täytöt/tyhjennykset 
koneissa ja laitteissa, polttoainetankkaukset

Nira-käsipumput valmistaa ja markkinoi yli 90 vuoden kokemuksella suomalainen Nira 

Pumps Oy. Tutustu valmistajaan sekä valikoimaan ja tilaa oma Nira-pumppusi suoraan 

valmistajan verkkokaupasta:

www.nira.fi
Suuremmat tilausmäärät ja räätälöidyt ratkaisut

 – ota yhteyttä myyntiin!

Asiantuntija auttaa 
Nira-sovellusten suunnittelussa
Ota yhteyttä tekniseen myyntiin ja hyödynnä asiantuntijoiden kokemusta 
Nira-pumppujen mukauttamisesta erilaisiin toimintaympäristöihin. 
Puh. 010 830 6735 tai nira.info@nira.fi

Varaosat 
varmasti ja nopeasti 
verkkokaupastamme 

www.nira.fi!

PL 54, Putajantie 42

38201, Sastamala

Puh. 010 830 6770

nira.info@nira.fi


