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MFT 2009/2010
Best tilgjengelig teknologi –
forutsetter kvalitet i alle ledd!

2009 nok et fruktbart år for MFT
Aktiviteten på området «Regn- og regnpåvirket avløpsvann» har gitt resultatøkning i forhold til 2008 til tross
for finanskrisen. Noe av forklaringen ligger åpenbart i
klimaendringene og mere tette flater i våre byer.
En annen faktor er at flere og flere utnytter vår kompetanse når det gjelder rådgiving ved valg av produkt.
Hver av våre fire produktkategorier; regnvannsoverløp,
effektive terskelsystemer, vannføringsregulatorer og
tilbakeslagsventiler, dekker behovspekteret innen hver
kategori. Vår rådgiving er en garanti for riktig valg.

Vårt første anlegg av denne typen ble installert i
Tønsberg i 1997. Anlegget til Bekkeveien er forøvrig det
største i familien; 14 m langt med diameter på 2.4 m.
Det er ca. 1500 personer tilknyttet oppstrøms avløpsanlegg. Hydraulisk er anlegget dimensjonert for en
tilrenning på 1500 l/s. Virvelkammeret FluidCon type
SUt11-5S, DN 200 sørger for at videreført vannmengde
ikke overstiger 20 l/s.

Vi följer inte strömmen…vi stoppar den!
Internasjonal satsing på «Den geniala backventilen
WaStop». MFT har hatt et nært samarbeide med Wapro
AB siden midten av nittitallet. Wapro AB står bak de
to tilbakeslagsventilene WaBack og WaStop som
er godt kjent på det norske markedet. I sommer ble
WaStop International AB etablert. Etableringen er en
erkjennelse av WaStop sine helt spesielle egenskaper
og internasjonale markedspotensiale. www.wapro.se
I tillegg til at WaStop oppfyller de strengeste
funksjonskrav, er den enkel å montere ved eksisterende
anlegg normalt uten ekstra ombyggingskostnader.
Nøtterøy kommune med MFT sitt flaggskip!
Sommeren 1997 utarbeidet vi et pristilbud for et
MFT tverroverløp til Bekkeveien/Nøtterøy kommune.
Drøye 12 år senere er et MFT sideoverløp satt i drift.
Problemer med grunnervervelse må ta skylda for den
lange modningstiden.
MFT sideoverløp er basert på konseptet «High side
Weir» som ble utviklet i England på syttitallet, først
gjennom utprøving i lab.-skala, for optimal partikkelavskilling, med senere oppfølging av anlegg i full skala.

MFT sideoverløp; Q-1500 l/s, L-14.0 m
Forgubbing i VA bransjen - også hos MFT!
Grunnet stigende oppdragsmengde, et marked i
ekspansjon og nye utfordringer, søker MFT Miljø- og
FluidTeknikk AS ny medarbeider. En enestående
sjanse for den rette.
Les mer på www.mft.no/stilling_ledig.
Våre forbindelser ønskes en god jul og et godt nytt år!
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