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 Best tilgjengelig teknologi –  
forutsetter kvalitet i alle ledd! 

 

  

 

    

 

MFT i tettere samarbeid med Wapro AB og WaStop 
International AB 

Wapro AB selger WaStop ventilene i Sverige, samt WaBack 
ventilene og accessbrønner i Norge, Sverige og Danmark. 
Samarbeidet mellom MFT og Wapro AB innebærer også at 
Wapro AB selger MFT sine produkter i Sverige. 
 
Med introduksjonen av WaBack og WaStop access brønner 
(WaAccess) sist høst, har Wapro AB opplevd en sterk vekst. 
Disse produktene er blitt svært ettertraktet i det svenske 
markedet. Hos oss har vi også sett en sterk vekst i etter-
spørselen etter de svenske tilbakeslagsventilene. Spesielt 
nevnes WaStop for å hindre tilbakeslag i vannkummer. 
 

 
Lars og Wastop ansatte foran innmaten til en WaStop DN1200. 

I april besøkte MFT WaStop og Wapro fabrikken i 
Karlshamn i Sverige. Med de moderne produksjonslokalene 
og god logistikkhåndtering er selskapet godt forberedt på å 
møte den økende etterspørselen. 
 
 
IFAT 2012 

MFT vil være tilstede på den store vann- og avløpsmessen i 
München i mai. Vi håper å møte mange av dere der. 
Tirsdag 8. mai vil vi være representert på UFT (Umwelt- und 
Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH) sin stand. Dere 
finner oss i hall A4, stand 414.  
 
Onsdag 9. mai treffes vi på WaStop International AB sin 
stand B5.215.  

 
 

VA-messen Gøteborg 2012 

MFT vil være tilstede på VA-messen i Gøteborg i 
september. Dere vil finne oss på Wapro AB sin stand. 
 

  
 

 
Oppdatert Produktinformasjon 

Vi er i ferd med å avslutte en større gjennomgang og 
oppgradering av produktinformasjonen til våre mest 
populære produkter. Samtidig har vi opprettet kortfattede 
monterings- og vedlikeholdsanvisninger til våre mengde- 
regulatorer. I løpet av våren planlegger vi enkelte 
endringer av vår hjemmeside. I den forbindelse vil alle de 
nye produkt-informasjonene bli publisert.  
 
MFT er markedsledende i Norge på produktkategorien 
mengderegulatorer. Vi tilbyr mengderegulatorer til alle 
formål innen avløpssektoren. Se produktoversikt neste 
side. 
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0111r FluidVortex-R 0112 FluidGate  0114 FluidHook  

 

 
Virvelkammer  
sylindrisk - tørroppstilt  

 

 
Strupeluke - kalibrert 
 
 

 

 

 
Strupeluke - kalibrert 
med kanalinnsnevring 
 

 infiltrasjon av overvann 
små vannmengder 

store vannmengder  
regulerbar kapasitet 

ekstra store vann-
mengder/små trykkhøyder 

0121n FluidCon SUn 0121t FluidCon SUt 0122 FluidVertic 

 

 
Virvelkammer 
konisk -våtoppstilt 

 

 
Virvelkammer  
konisk- tørroppstilt 

 

 
Virvelkammer  
vertikalt - våtoppstilt 

magasinering av overvann 
middels/store vann-
mengder 

regnvannsoverløp og 
fordrøyningsmagasin  i 
fellessystemet  
små/store vannmengder 

magasinering av overvann 
små/middels vann-
mengder 

0122d FluidPond 0124 FluidHose  0125 FluidClari  

 

 
Virvelkammer  
vertikalt - våtoppstilt  

 

 
Slangestruper  
 

 

 

 
Strupet utløp  
selvregulerende 

magasinering i åpne 
dammer 
små/store vannmengder 

små/middels vannmengder magasinering i åpne 
dammer 
små trykkhøyder 

0131 FluidTurbo 0133 FluidCasca 0141 FluidVortex-E 

 

 
Virvelkammer – aktiv 
styring - tørroppstilt  

 

 
Strupeluke 
selvregulerende 

 

 

 
Virvelkammer – aktiv 
styring - tørroppstilt 

konstant avrenning 
små/middels vannmengder 
integrert turbin 

mengderegulering styrt av 
nedstrøms vannivå 
middels/store vann-
mengder 

Konstant avrenning 
små/store vannmengder -
el. tilknytning 

0239 Virvelkammerkum     

 

 
GRP kum med integrert 
virvelkammer 

  

 
  

 

prefabrikert med integrert 
virvelkammer 
fotrist, stige og 
avstegningsventil 
 
 

  

 


