การฉีดน้ำ�โลหะเข้าแบบ

จากสูตรเคมีของน้�ำ มันหล่อลืน่ สำ�หรับการเข้าแบบไปสูก่ าร
ประยุกต์ใช่ – เราทำ�มากกว่าเพือ่ งานของคุณดำ�เนินไปได้ดว้ ยดี.
น้�ำ มันเครือ่ งทีด่ ไี ม่ได้มปี ระโยชน์เฉพาะเครือ่ งจักรเท่านัน้
เพราะว่าเมือเป็นการปรับปรุงธุรกิจโดยรวม และเพือ่ เป็นการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
นัน่ คือทีซ่ ง่ึ QUAKER และ G.W.SMITH สมาชิกใหม่ของ
ครอบครัว QUAKER ก้าวเข้ามา นักเคมี วิศวกร และผู้
เชีย่ วชาญทางเทคนิคของเราได้รบั ความไว้วางใจจากทัว่
โลก เราจึงเป็นหุน้ ส่วนธุรกิจทีท่ รงคุณค่า ไม่เฉพาะแต่การ
ลดต้นทุน แต่รวมไปถึงการปรับปรุงการดำ�เนินงานของคุณ
ด้วย เราให้บริการคำ�ปรึกษาในด้านกระบวนการผลิต และ
การบริการตามความต้องการของลูกค้าทีร่ ะดับท้องถิน่ เรา
ให้บริการตัง้ แต่น�ำ้ มันหล่อลืน่ เพือ่ การฉีดเข้าแบบ น้�ำ มันไฮ
โดรลิคชนิดพิเศษ การฉีดเข้าแบบโลหะ ไปจนถึงการตกแต่ง
ขัน้ สุดท้าย (FINISHING) เราขอนำ�เสนอแหล่งทีม่ าของ
เทคโนโลยีนวัตกรรมสำ�หรับความต้องการในการฉีดน้�ำ โลหะ
เข้าแบบของคุณ

จากแพ็กเกจรวมสำ�หรับของเหลวทีเ่ พิม่ มูลค่า ซึง่ ได้รบั การ
สนับสนุนผ่านการวิจยั ทัว่ โลก ความเชีย่ วชาญทางเทคนิคและ
ประสบการณ์โดยตรง คุณจะได้รบั ผลตอบแทนสูงสุดในเรือ่ ง
ของผลิตภาพ กระบวนการต่าง ๆ คุณภาพ และผลกำ�ไร
จากทีมงานทีผ่ า่ นการฝึกฝนเป็นอย่างดีของเรา ผูซ้ ง่ึ อยูเ่ บือ้ ง
หลัง QUAKER CHEMICAL MANAGEMENT SERVICES
(QCMSSM) ไปจนถึงทีมงานวิศวกรกระบวนการฉีดขึน้ รูปที่
ทำ�งานภาคสนามของเรา ทีมงานของเราพร้อมจะช่วยเหลือ
ในการทำ�งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเราและการปรับปรุงการ
ทำ�งานของคุณ

ไม่วา่ จะเป็นการฉีดน้�ำ โลหะแรงดันสูง หรือ plunger lubrication,
การตัดขอบ, การทำ�ความสะอาด หรือ การขึน้ รูป Quaker มีนวัต
กรรมกระบวนการแบบบูรณาการและบริการชัน้ ยอดเพือ่ ให้การ
ทำ�งานมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และนำ�มาซึง่ ผลกำ�ไร
จุดเด่นของการเลือกเทคโนโลยีของ QUAKER สำ�หรับ
การฉีดน้�ำ โลหะเข้าแบบของคุณ
»» ลดต้นทุนโดยรวม – เพิม่ อายุ DIE, ปรับปรุง SHOTS/
DIES และลดการบำ�รุงรักษา
»» เพิม่ ประสิทธิภาพ – CASTING ทีส่ ว่างกว่า, ลดการใช้หวั
แร้ง (SOLDERING), และความเสถียรอิมลั ชัน่ ทีด่ มี าก
»» การสนับสนุนการใช้งาน – เราทำ�งานร่วมกับทีมงานของ
คุณเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ
»» ปรับปรุงการผลิต – ปรับปรุงคุณภาพชิน้ ส่วน, วงจรการ
ผลิตใช้เวลาน้อยลง
»» ลดต้นทุนการใช้งาน, การบำ�รุงรักษา และ การประยุกต์ใช้
– ส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการสุทธิ
»» ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม – ยืดอายุวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
ลดการบริโภคพลังงานและมีความปลอดภัยมากขึน้ และ ส่ง
ผลดีตอ่ สุขภาพ

นวัตกรรมของเรา :
»» DIE LUBRICANTS – DIE SLICK® น้�ำ มันหล่อลืน่ แบบน้�ำ
และแบบไม่ใช้น�ำ้
»» PLUNGER LUBRICANTS – PLUNGER SLICK® น้�ำ มัน
หล่อลืน่ สำ�หรับ PLUNGER TIPS
»» LADLE COATINGS – LADLE SLICK® สารเคลือบผิว
แบบเซรามิคเพือ่ ปกป้องถังหลอม (LADLES)
»» TRIMMING LUBRICANTS – TRIM SLICK® สำ�หรับใช้
ในการตัดขอบ (TRIM DIES)
»» ANCILLARY SUPPORT PRODUCTS – ANTISOLDER PASTE, สารประกอบดับไฟ (QUENCHING
COMPOUNDS) , น้�ำ มันหล่อลืน่ สำ�หรับ SOLID
PLUNGER, จาระบี, SQUEEZE CASTING LUBE และ
อีกมากมาย
»» น้�ำ มันไฮโดรลิค – ออกแบบเป็นพิเศษให้ทนไฟ น้�ำ มันไฮ
โดรลิค QUINTOLUBRIC®
»» ของเหลวกำ�จัดโลหะ – QUAKERAL®, QUAKERCOOL®
และ QUAKERCUT® สำ�หรับความต้องการในการขึน้ รูป
ทุกอย่าง
»» เทคโนโลยีโพลีเมอร์ SMART - การใช้ความรูค้ วาม
เชีย่ วชาญของเราเพือ่ ให้น�ำ้ มันหล่อลืน่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำ�งานให้กบั คุณ

หุ้นส่วนในท้องถิ่นที่คุณไว้ใจได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก
เรามีพนั ธมิตรอยูใ่ นทุกภูมภิ าคของโลก นัน่ หมายความว่า
โครงสร้างพืน้ ฐานของเราทัง้ หมด ( นับตัง้ แต่ฝา่ ยขาย, ฝ่าย
บริการ ฝ่ายวิจยั และพัฒนา ไปจนถึงฝ่ายผลิต) มีไว้เพือ่ ให้การ
สนับสนุนลูกค้าของเราในระดับท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นโรงงาน
เดียว หรือโรงงานในหลายทำ�เลทีต่ ง้ั

ให้เราเป็นหุน้ ส่วนในทุกความสำ�เร็จของคุณ ติดต่อ QUAKER
วันนีเ้ พือ่ เปลีย่ นแปลงธุรกิจของคุณจากข้างใน

quakerchem.com | +66.9.861.7144
© 2015 Quaker Chemical Corporation. All rights reserved.

