
Inovativní řešení kapalin pro trvale náročné 
odvětví.
POUZE VYKONAT PRÁCI NESTAČÍ. Protože při zpracování 
kovů je nutné vzít v úvahu mnohem více: při každém 
procesu, na každém pracovišti, pro každého zaměstnance. 
Proto potřebujete vysoce výkonné kapaliny a vědomosti 
globálního dodavatele s více než 90 roky zkušeností pro 
podporu vašeho obchodního úspěchu.

Právě zde nastupuje společnost Quaker. Jako chemici, 
inženýři a techničtí odborníci se těšíme důvěře na celém 
světě a jsme cenným partnerem nejen při snižování 
nákladů, ale i zlepšování vašich činností. Nabízíme 
technickou odbornost a přizpůsobenou podporu servisu 
na místní úrovni, pro vše od obrábění, až po čištění a 
ochranu před korozí.

Využíváním kompletní řady kapalin s přidanou hodnotou 
s podporou celosvětového výzkumu, zkušeností a odborných 
vědomostí přímo ve vašich procesech dosáhnete maximální 
návratnost v produktivitě procesů i zaměstnanců – a to 
znamená ziskovost a úspěch vašeho podniku.

Ve společnosti Quaker je vždy k dispozici někdo, kdo 
zabezpečí podporu při práci s našimi produkty a vylepšení 
vašich operací zpracování kovů, od našeho odborně 
vyškoleného týmu služeb pro správu chemikálií 
Quaker (QCMSSM), až po naše terénní techniky pro 
procesy zpracovávání kovů. 

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
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Ať již jde o obrábění, broušení, lisování, čištění 
nebo ochranu proti korozi, společnost Quaker 
má inovativní, integrovaná technologická řešení 
a vynikající služby k docílení optimalizace vašich 
operací a zvýšení ziskovosti.

HLAVNÍ VÝHODY VÝBĚRU ŘEŠENÍ 
SPOLEČNOSTI QUAKER PRO OPERACE NA 
ZPRACOVÁNÍ KOVU

»  Nižší celkové náklady – nižší spotřeba kapalin, nižší náklady 
na nástroje a údržbu

»  Vyšší výkonnost – lepší kvalita, omezení prostojů zařízení, 
přepracovávaných a zamítnutých dílů

»  Minimalizace vlivu na životní prostředí – omezení odpadu a 
zlepšení zdraví a bezpečnosti

INOVATIVNÍ NABÍDKY PRO:

»  Ekologickou efektivnost – technologie 2PAQ kombinuje 
chladivo a čisticí prostředek ke zlepšení efektivnosti a omezení 
spotřeby zdrojů

»  Obrábění pokročilých materiálů – společnost Quaker nabízí 
pokročilé obráběcí kapaliny pro práškované kovy, kompaktní 
grafitické železo a bimetalové materiály, které zpomalují 
rychlost opotřebování řezného nástroje a zlepšují povrchovou 
úpravu

»  Alternativy řezných kapalin na bázi boru – společnost Quaker 
nabízí systémy k vyrovnávání pH, bez boru a primárních 
aminů, které zabezpečují lepší výkon při obrábění

»  Biologická stabilita – přípravky odolné vůči mikrobům, včetně 
mykobakterií

MÍSTNÍ PARTNER, NA NĚHOŽ JE SPOLEHNUTÍ. KDEKOLIV NA SVĚTĚ.

Naši partneři jsou k dispozici v každém regionu kdekoliv na 
světě. To znamená, že celá naše infrastruktura (od prodeje 
po servis, výzkum a vývoj a výrobu) je navržena tak, aby 
poskytovala našim zákazníkům podporu na místní úrovni, ať už 
v jednom zařízení nebo v několika závodech po celém světě.

Zapojte do práce pro vás toho správného partnera 
během každého úspěšného kroku. Kontaktujte 
společnost Quaker ještě dnes a přeměňte svůj podnik 
zevnitř.
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