
Innowacyjne rozwiązania dla rosnących 
wymagań przemysłu.
SAMO WYKONANIE PRACY NIE JEST 
WYSTARCZAJĄCE. Zaawansowana obróbka metali 
wymaga dokładnej analizy procesu w każdej jednostce 
produkcyjnej. Dlatego, aby Twój biznes dobrze prosperował, 
potrzebne są wydajne ciecze obróbkoqw oraz kompetencje 
globalnego dostawcy z ponad 90-letnim doświadczeniem.

Quaker przychodzi z odsieczą. Nasi chemicy, inżynierowie 
i eksperci techniczni cieszą się zaufaniem na całym 
świecie. Potrafimy nie tylko zredukować koszty 
działalności produkcyjnej, ale także poprawić jej 
funkcjonowanie. Oferujemy wykonanie ekspertyzy i 
doradztwo na szczeblu lokalnym dla procesów w zakresie 
obróbki skrawaniem, mycia przemysłowego oraz ochrony 
antykorozyjnej.

Wykorzystując kompletny pakiet naszych cieczy, 
udoskonalonych dzięki międzynarodowym badaniom, 
doświadczeniu i dobranych precyzyjnie do Twoich 
parametrów obróbki, zyskasz maksymalny wzrost 
wydajności zarówno w odniesieniu do procesów jak i 
pracowników – a to oznacza rentowność i sukces Twojej 
firmy.

Nasz kompetentny zespół ds. zarządzania produktami 
chemicznymi (Quaker Chemical Managment 
Services), pracownicy terenowi Quaker oraz inżynierowie 
procesu zapewniają stałe wsparcie użytkownikom 
naszych produktów i angażują się w udoskonalanie 
Twoich operacji obróbki metali

OBRÓBKA METALI
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Quaker oferuje profesionalne usługi, 
innowacyjne i zintegrowane rozwiązania, 
pozwalające zoptymalizować produkcyję i 
zwiększyć wydajność takich procesów jak 
obróbka wiórowa, szlifierska, plastyczna, mycie i 
konserwacja.
GŁÓWNE KORZYŚCI WYBORU ROZWIĄZAŃ 
QUAKER

»  Niższy koszt całkowity – Ograniczenie zużycia chłodziw, 
narzędzi skrawających i kosztów utrzymania 

»  Lepsza wydajność – Poprawa jakości wyrobów, ograniczenie 
czasu przestoju maszyn, zmniejszenie brakowości i poprawek

»  Zminimalizowany wpływ na środowisko – Zmniejszenie ilości 
odpadów, poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa

INNOWACYJNE OFERTY W ZAKRESIE:

»  Eko-efektywności – technologia dwuskładnikowa 2PAQ 
łącząca chłodziwo z środkiem myjącym, pozwala na 
zwiększenia wydajności i ograniczenia ilości stosowanych 
środków

»  Obróbka skrawaniem nowoczesnych materiałów– Quaker 
oferuje specjalne produkty, które spowalniają zużycie narzędzi 
skrawających i poprawiają jakość wykończenia powierzchni 
przy obróbce spieków, różnych odmian żeliwa, czy bi-metali

»  Alternatywa dla tradycyjnych chłodziw opartych na 
związkach boru – Quaker zaleca produkty oparte na 
systemie buforującym pH, który jest pozbawiony amin 
pierwszorzędowych. Cały pakiet zapewnia lepsze parametry 
skrawania

»  Biostabilność – Formuły odporne na działanie 
drobnoustrojów, w tym prątków

LOKALNY PARTNER, NA KTÓRYM MOŻESZ POLEGAĆ. W KAŻDYM MIEJSCU ŚWIATA.

Nasi pracownicy są obecni w każdym regionie globu. Oznacza 
to, że cała infrastruktura (od działu sprzedaży do serwisu, 
rozwoju i badań oraz produkcji) została zaprojektowana tak, 
aby wspierać naszych klientów na poziomie lokalnym, bez 
względu na to, czy klient posiada jedną siedzibę, czy jego 
zakłady są rozlokowane na całym świecie.

Spraw, aby na każdym etapie Twojego sukcesu 
pracowali dla Ciebie najlepsi specjaliści. Już dzisiaj 
skontaktuj się z Quaker i zreformuj swoją działalność.
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