
ي تطور مستمر.
ي مجال الموائع من أجل صناعة �ف

حلول مبتكرة �ف

ال تكتفي أبًدا بمجرد أداء المهمة. ذلك أن ثمة أشياء أخرى يجب 
ي كل 

ي كل عملية، و�ف
ي االعتبار فيما يتعلق بتشغيل المعادن: �ف

أخذها �ف
موقع تشغيل، وبالنسبة لكل عامل.

ة يقدمها  ة كب�ي ومن أجل هذا، أنت بحاجة لموائع ذات أداء عاٍل وخ�ب
ة ، ويمكن اعتبارها  لك مورد عالمي يمتلك أك�ث من 90 عاما من الخ�ب

بمثابة الوقود الالزم لتحقيق نجاح أعمالك. 

ف  غ دور كويكر. لقد اكتسبنا ثقة العالم ككيميائي�ي ف ومن هنا ي�ب
يك هام لك ليس فقط لتقليل  . نحن �ث ف اء فني�ي ف وخ�ب ومهندس�ي

ف العمليات. التكاليف وإنما ايضا لتحس�ي

ي مجال عمليات التشغيل وخدمات الدعم 
اتنا �ف نحن نقدم خ�ب

ي جميع المجاالت، بدًء من 
، و�ف المخصوصة عل الصعيد المحلي

التشغيل إىل التنظيف والحماية من التآكل. 

ي 
إن استخدام مجموعة كاملة من الموائع ذات القيمة المضافة وال�ت

ة  ات تصب مبا�ث تدعمها أبحاث من جميع أنحاء العالم وتجارب وخ�ب
ي مصلحة عملياتك- يسمح لك أن تلمس بنفسك أقىص عائد لكٍل من 

�ف
ي زيادة الربحية والنجاح الأعمالك.

، مما يع�ف ف عمليات التشغيل والعامل�ي

دارة  لدينا فريق حاصل عل تدريب عاىلي المستوى وراء خدمات االإ
الكيميائية الخاصة بكويكر )QCMSSM( باالإضافة إىل مهندسينا 

ي تشغيل المعادن. وهكذا، ستجد دوما شخصا يعمل 
ف �ف المتخصص�ي

لدى كويكر ويستطيع دعمك إذا كنت تستخدم أحد منتجاتنا كما 
ف عمليات تشغيل المعادن.  يستطيع تحس�ي

تشغيل المعادن



وسواء كان االأمر يتعلق بالتشغيل أو التجليخ أو التشكيل أو التنظيف أو الحماية 
من التآكل، فإن كويكر تمتلك دوما حلوال مبتكرة ومتكاملة للعمليات وتقدم لك 

خدمات فائقة للحصول عىل أفضل العمليات وزيادة الربحية.

ي عمليات تشغيل المعادن
المزايا الرئيسية الختيار حلول كويكر �ف

«  انخفاض التكلفة الكلية – تقليل استخدام الموائع وتكاليف المعدات 
والصيانة 

ف الجودة وتقليل زمن إيقاف الماكينات وتقليل  ف االأداء – تحس�ي «  تحس�ي
ي يُعاد تشغيلها

المنتجات المرفوضة والمنتجات ال�ت

ف الصحة والسالمة «  تقليل االأثر عل البيئة – تقليل الفاقد وتحس�ي

عروض مبتكرة :

ف  د والُمنظف لتحس�ي ف الُم�ب «  الكفاءة البيئية – تكنولوجيا 2PAQ تجمع ب�ي
الكفاءة وتقليل استهالك الموارد

«  تشغيل المواد المتقدمة- توفر كويكر موائع تشغيل متقدمة من أجل 
ي المضغوط 

المعادن الموجودة عل هيئة مسحوق والحديد الجرافي�ت
ي تقلل من معدالت تآكل أدوات القطع وتُحسن 

والمواد ثنائية المعدن ال�ت
تشطيب االأسطح. 

«  وتقدم كويكر بدائل عن موائع القطع المعتمدة عل عنرص البورون وهي 
أنظمة معزولة من الحموضة، وخالية من البورون ومن االأمينات االأولية، 

ي تعزز أداء عمليات التشغيل. 
وال�ت

«  الثبات الحيوي- تركيبات مقاومة للميكروبات بما فيها المتفطرات

ي أي مكان بالعالم
يك محىلي يمكنك االعتماد عليه �ف �ش

ي أي منطقة من العالم، مما 
كاؤنا متواجدون عل أرض الواقع �ف و�ث

ي أن بنيتنا التحتية الكاملة )من المبيعات إىل الخدمات ومن البحوث 
يع�ف

 ، والتطوير إىل التصنيع( قد ُصممت لدعم عمالئنا عل المستوى المحلي
ي عدة مصانع عل مستوى 

ف �ف ي مرفق واحد أم كانوا موزع�ي
سواء كان �ف

العالم.

ي كل خطوة عىل طريق نجاحك. 
يك االأمثل ليعمل معك �ف اخ�ت ال�ش

اتصل بكويكر اليوم ح�ت تعيد تغي�ي عملك من الداخل.
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