Käsipumput

Ajaton design – toimii aina!
Nira-käsipumppujen suomalainen design yhdistää tunnistettavan, ajattoman muotoilun, helpon käytettävyyden ja teknisen ratkaisun, joka säilyttää toimintavarmuutensa kaikkina vuodenaikoina.
Jo lähes sadan vuoden ajan eräs suomalaisen pihamiljöön tunnistettavimpia piirteitä on ollut Nira-käsipumpun profiili.
Tunnelmallisen ja perinteikkään ulkoasunsa lisäksi Nira on tehokas, sähkötön ja ekologinen tapa nostaa juoma- tai
talousvesi kaivosta kesät talvet.

Testattu, tunnettu ja laadukkaaksi tunnistettu
Ekologisen, käsikäyttöisen Nira-pumpun ympäristökuormitus on minimaalinen – ja se auttaa pitämään jätevesimaksut
kurissa. Kaivon ollessa suojattuna vesi säilyy puhtaana ja piha turvallisena ympäristönä esimerkiksi lasten leikeille.
Nira-käsipumppuja on käytössä haastavissa olosuhteissa ympäri maailmaa, Afrikan kuumuudesta Pohjolan arktisiin
oloihin. Ainutlaatuisen turvallinen tekniikka on laajamittaisesti tunnustettua: Nira-sovelluksia hyödynnetään perinteisten kotitalouspumppujen lisäksi niin leikkipuistoihin suunnitelluissa Nira Leikkikenttäpumpuissa kuin teollisuuden erilaisiin tarpeisiin kehitetyissä, äärimmäistä kestävyyttä vaativissa teknisissä ratkaisuissakin.

Käyttöympäristöt
•
•
•
•
•

koti- ja mökkipihat
puutarhat ja puistoalueet
maatilat
ympäristöt, joissa vettä tai muita nesteitä halutaan siirtää
ilman sähköä
sähköpumpun varajärjestelmänä

Pumput
varmasti ja nopeasti
verkkokaupastamme
www.nira.fi!

Nira-käsipumppu kestää aina.
Nira-käsipumpuista on saatavana useita erilaisia kotitalouskäyttöön soveltuvia malleja:

Kaivonkansipumput
Malli

Rakenne ja tehot LTR/min

Nousuputket/
männänvarret

Käyttö

Nira 1

Valurauta, pintakäsitelty myös sisäpinnoilta
40 ltr/min, sylinterin max. asennussyvyys 6 m

PE-muovi/rst.teräs

Ympärivuotinen
jäätymätön

Nira 3B

Valurauta, pintakäsitelty ulkopinnoilta
40 ltr/min, sylinterin max. asennussyvyys 6m

PE-muovi/rst.teräs

Ympärivuotinen
jäätymätön

Nira 67

Alumiiniseos, muovi, rst.teräs, ruostumaton
40 ltr/min, paine 1 bar, sylinterin max. asennussyvyys 21 m

PE-muovi/rst.teräs

Ympärivuotinen
jäätymätön

Imupumput (vesi)
Malli

Rakenne ja tehot LTR/min

Tiivisteet

Käyttö

Nira 6B

Alumiiniseos, teräs, rst.teräs
40 ltr/min, paine 1 bar, max. imusyvyys 8 m

Nitriili

Kesäkäyttö

NIRA 6B/
ruostumaton

Alumiiniseos, rst.teräs
40 ltr/min, paine 1 bar, max. imusyvyys 8 m

Nitriili

Kesäkäyttö

NIRA 9

Alumiiniseos, teräs, rst.teräs
60 ltr/min, paine 1 bar, max. imusyvyys 8 m

Nitriili

Kesäkäyttö

Barin paine mahdollistaa veden nostamisen aina 10 metrin korkeuteen.
Erittäin kätevä esim. saunavesien nostamiseen luonnonvesistä, soveltuu myös hulevesien tyhjentämiseen.

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

PL 54, Putajantie 42

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

38201, Sastamala

valmistajan verkkokaupasta:

Puh. 010 830 6770

www.nira.fi

nira.info@nira.fi

