
Inovatívne riešenia kvapalín pre trvalo 
dôležité priemyselné odvetvie.
IBA VYKONAŤ PRÁCU NESTAČÍ. Pri spracovaní kovov 
treba brať do úvahy oveľa viac: pri každom procese, na 
každom pracovisku, pre každého zamestnanca. Preto 
potrebujete vysoko výkonné kvapaliny a vedomosti 
globálneho dodávateľa s viac ako 90 rokmi skúseností na 
podporu vášho obchodného úspechu.

Práve tu nastupuje spoločnosť Quaker. Ako chemici, 
inžinieri a technickí odborníci sa tešíme dôvere na celom 
svete a sme cenným partnerom nie len pri znižovaní 
nákladov, ale aj vo zlepšovaní Vašich činností. Ponúkame 
technickú odbornosť a služby prispôsobené potrebám na 
miestnej úrovni, na všetko, od obrábania po čistenie a 
ochranu proti korózii.

Využívaním kompletného balíka kvapalín s pridanou 
hodnotou s podporou celosvetového výskumu, skúseností 
a odborných vedomostí priamo vo Vašich procesoch 
dosiahnete maximálnu návratnosť v produktivite procesov 
aj zamestnancov –  to znamená ziskovosť a úspech Vášho 
podniku.

V spoločnosti Quaker je vždy k dispozícii niekto, kto 
zabezpečí podporu pri práci s našimi produktmi a 
vylepšenie Vašich operácií obrábania kovov, od nášho 
odborne vyškoleného tímu služieb pre správu 
chemikálií Quaker (QCMSSM) po našich terénnych 
technikov pre procesy obrábania kovov.

OBRÁBANIE KOVOV



Či už ide o obrábanie, brúsenie, tvárnenie, 
čistenie alebo ochranu proti korózii, 
spoločnosť Quaker má inovatívne integrované 
technologické riešenia a vynikajúce služby 
na optimalizáciu Vašich operácií a zvýšenie 
ziskovosti.
HLAVNÉ VÝHODY VÝBERU RIEŠENÍ 
SPOLOČNOSTI QUAKER PRE 
KOVOSPRACUJÚCE OPERÁCIE

»  Nižšie celkové náklady – nižšia spotreba kvapalín, nižšie 
náklady na nástroje a údržbu

»  Vyššia výkonnosť – lepšia kvalita, obmedzenie prestojov 
zariadení, zníženie počtu opráv a neopraviteľných nezhodných 
výrobkov

»  Minimalizácia vplyvov na životné prostredie – zníženie 
množstva odpadu a zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci

INOVATÍVNE PONUKY PRE:

»  Ekologickú efektívnosť – technológia 2PAQ kombinuje 
chladivo a čistiaci prostriedok na zlepšenie efektívnosti a 
obmedzenie spotreby zdrojov

»  Obrábanie progresívnych materiálov – spoločnosť Quaker 
ponúka progresívne obrábacie kvapaliny pre produkty 
práškovej metalurgie, špeciálne uhlíkové liatiny a bimetalické 
materiály, ktoré znižujú opotrebovania rezného nástroja a 
zlepšujú kvalitu povrchu

»  Alternatívy rezných kvapalín na báze bóru – spoločnosť 
Quaker ponúka systémy na vyrovnávanie pH  bez bóru 
a primárnych amínov, ktoré zabezpečujú lepší výkon pri 
obrábaní

»  Biologická stabilita – prípravky odolné voči mikróbom, 
vrátane mykobaktérií.

MIESTNY PARTNER, NA KTORÉHO SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ. KDEKOĽVEK NA SVETE.

Naši partneri sú k dispozícii v každom regióne sveta. To 
znamená, že celá naša infraštruktúra (od výskumu, vývoja, 
výroby, predaja až po servis) je navrhnutá tak, aby poskytovala 
našim zákazníkom podporu na miestnej úrovni, či už v jednej 
prevádzke alebo vo viacerých závodoch po celom svete.

Zapojte do práce pre Vás toho správneho partnera 
počas každého úspešného kroku. Kontaktujte 
spoločnosť Quaker ešte dnes a premeňte svoj podnik 
zvnútra.

quakerchem.com  |  +31 (0)297 544644  


