
Innovatieve vloeistofoplossingen voor een 
continu veranderende industrie.

LOUTER DE KLUS KLAREN IS NIET GOED 
GENOEG. Er moet namelijk met veel 
meer rekening worden gehouden in de 
metaalbewerking: met elk proces, op elke 
werkplek, voor elke medewerker. Daarom heeft u 
zeer goed presterende vloeistoffen nodig en de 
expertise van een wereldwijde leverancier met 
meer dan 90 jaar ervaring om het succes van uw 
bedrijf te garanderen. 

Dat is waar Quaker in beeld komt. Wereldwijd 
bekend als chemici, ingenieurs en technische 
experts. We zijn een waardevolle partner, niet 
alleen voor het verlagen van de kosten maar 
ook voor het verbeteren van uw processen. We 
leveren procesexpertise en ondersteuning op 
maat op lokaal niveau, voor alles van bewerking 
tot reiniging en corrosiebescherming.

Door het gebruik van een volledig pakket 
aan vloeistoffen met toegevoegde waarde, 
ondersteund door wereldwijd onderzoek, 
ervaring en deskundigheid, zult u een maximaal 
rendement in productiviteit ervaren voor zowel de 
processen en de medewerkers – en dat betekent 
winstgevendheid en succes voor uw bedrijf.

Van ons in hoge mate getrainde team van 
Quaker Chemical Management Services 
(QCMSSM) tot ons veldpersoneel bestaande uit 
vertegenwoordigers uit de metaalbewerking, is er 
altijd iemand van Quaker beschikbaar om u te 
ondersteunen bij uw werk met onze producten 
en om uw metaalbewerkingsprocessen te 
verbeteren.

METAALBEWERKING
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Of het nu om bewerking, schuren, vormpersen, 
reinigen of corrosiebescherming gaat, Quaker 
biedt innovatieve, geïntegreerde procesoplossingen 
en een superieure service om uw processen te 
optimaliseren en uw winstgevendheid te vergroten.

BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR HET 
KIEZEN VAN QUAKER OPLOSSINGEN VOOR 
UW METAALBEWERKINGSPROCESSEN

»  Verlaging Totale Kosten – Verminder 
vloeistofverbruik, gereedschappen en 
onderhoudskosten 

»  Verhoog de Prestaties – Verbeter kwaliteit, 
verminder machinestilstand, herbewerking en 
afkeuringen

»  Verminder de Gevolgen voor het Milieu – Verminder 
afval en verbeter gezondheid en veiligheid

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR: 

»  Eco-Efficiëntie – 2PAQ technologie combineert 
koelvloeistof en reinigingsmiddel om de efficiëntie 
te verbeteren en het gebruik van bedrijfsmiddelen 
te verminderen

»  Bewerken van Geavanceerde Materialen – Quaker 
biedt geavanceerde bewerkingsvloeistoffen 
voor poedermetalen, samengeperst gietijzer 
en bi-metaal materialen die de mate van 
slijtage aan snijgereedschap verminderen en de 
oppervlakteafwerking verbeteren

»  Alternatieven voor Boor gebaseerde snij- en 
slijpvloeistoffen – Quaker biedt pH-buffersystemen 
die vrij zijn van boor en primaire aminen, welke 
verbeterde bewerkingsprestaties geven

»  Biologische stabiliteit – Microbieel bestendige 
formuleringen, inclusief mycobacterieën

EEN LOKALE PARTNER WAAR U OP KUNT REKENEN. OVERAL IN DE WERELD.

Onze medewerkers bevinden zich in elk gebied van de 
wereld. Dat betekent dat onze hele infrastructuur (van 
verkoop tot service, van R&D tot productie) ontworpen 
is om onze klanten op lokaal niveau te ondersteunen, 
of de klant zich nu op één locatie bevindt of verdeeld 
is over meerdere fabrieken wereldwijd.

Zet de juiste partner voor u aan het werk tijdens 
elke succesvolle stap. Neem vandaag contact op 
met Quaker om het verschil te maken.
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