
 
 

FAGSTOFF 

 
Hittil har Tor Bruland gjort mye av monteringen selv hjemme i gardsverkstedet. 

Tor utviklet ny 
syrepumpe i 
gardsverkstedet 
Tor Bruland har startet produksjon av ensileringspumper hjemme i 
gardsverkstedet i Kvam. Norsk småskalaproduksjon ser faktisk ut til å 
hevde seg brukbart mot de store. 
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Ideen fikk han da det kom ny rundballepresse til gards for et par år siden. 
- Jeg sto og lurte på om jeg skulle fortsette den gamle praksisen med 25 liters 
kanner på pressa, men til slutt tenkte jeg bare "nei", forteller han. 



 
 
 
Det er flere som tilbyr ensileringspumper og stativ for 200 liters fat, men Tor syntes 
de kostet vel mye. Han er utdannet mekaniker og jobber i Nordsjøen til vanlig. Kona 
tar mesteparten av jobben i sauefjøset, og i friperiodene har Tor god tid til å være 
kreativ i gardsverkstedet. Skapertrangen er nok den sterkeste drivkrafta bak den 
nye ensileringspumpa nSilo. 
 
 

De beste komponentene 
Tor drar nytte av kunnskapene fra jobben når han har valgt ut deler for 
ensileringspumpa. 
- Holdbarhet har vært det viktigste målet. I jobben driver jeg med styring av 
kjemikaliesystemer. Det har gitt meg mange ideer om hvilke komponenter og 
leverandører som holder mål. 

 
Alle komponenter er enten av syrefast stål eller plast. Tor ønsker ikke å kompromisse 

på valg av materialer. 
Tor har også valgt en høy standard på alt det elektriske. Kabler og kontakter skal 
holde kravene som tilsvarer IP67. Det betyr i praksis at alt er helt støvtett, og det 
tåler neddykking i vann i opptil en halv time. I fjøs er en tetthet som tilsvarer IP55 
regnet som godt nok. Det eneste som ikke tåler vann, er styreboksen som skal sitte 
i traktorhytta. Selve pumpa tilfredsstiller heller ikke kravene i IP67, men den sitter 
beskyttet i en kasse av rustfritt stål. 

  



 

 
Må ha kapasitet 
Pumpa han bruker klarer teoretisk å levere 12,5 liter i minuttet. Det er også mulig å 
øke til 17,5 liter hvis noen skulle behøve det, men den største pumpa er nok best 
egnet for de som kjører eksaktsnitter. Systemet trekker 8,5 ampere ved full 
belastning. 
Tor har valgt å sette pumpa utenfor fatet, og legger en sugeslange ned til bunnen i 
stedet. Det gir et fleksibelt system som kan suge fra flere forskjellige beholdere. 
Han har også en idé om å tilby fatstativ på sikt, men velger å holde planene for seg 
selv foreløpig. 

 
Fra noen til mange 
Etter den første sesongen med egen pumpe begynte flere å vise interesse. Derfor 
laget han en prøveproduksjon på 23 komplette pumper forrige vinter. Til årets 
sesong har interessen økt såpass at han har planer om å produsere 50 sett. 

 
Styreboksen består av vanlige standard komponenter som Tor har satt sammen. 

Oppbygginga er enkel og lettfattelig. Mengde ensileringsmiddel som er brukt, kommer 
fram på skjermen for hver ball. 

Årsaken til interessen, tror han, er at nSilo er et enkelt system, med vedlikeholdsfrie 
komponenter. De fleste kjente konkurrentene har havnet i en høyere klasse når det 
gjelder både pris og utstyrsnivå de siste årene, mener Tor. 
For å komme i kontakt med kundene bruker han annonsering i sosiale medier. 
- Men på sikt hadde det vært greit å fått innpass hos en av de store kjedene, sier 
han. 


