Żyjemy w złożonym świecie. Każdy proces
produkcyjny w przemyśle ciężkim wymaga obecnie
wykonania różnorakich czynności oraz zaangażowania
wielu maszyn i ludzi. Nienajlepsza jakość zaledwie
jednego z powyższych elementów prowadzi do strat
produkcyjnych i wzrostu kosztów wytwarzania, a co
najważniejsze - zagrożenia bezpieczeństwa pracowników.
Jeśli dodamy do tego brak stabilności, czy to w postaci
ciągłych zmian przepisów ochrony środowiska czy
rosnącego poziomu globalizacji produkcji, sukces może
wydawać się nieosiągalny.
Dla firmy Quaker złożoność stanowi warunek
prawidłowego rozwoju. Jesteśmy ekspertami w zakresie
rozwoju produkcji i zastosowań specjalistycznych
produktów chemicznych, cieczy obróbczych, środków
smarnych i powłok dla produkcji przemysłowej. Nasi
klienci otrzymują od nas narzędzia, dzięki którym mogą
nie tylko stawić czoło tym wyzwaniom i zarządzać

nimi, ale również dobrze prosperować w ich obliczu,
traktując je jako szanse na podnoszenie wydajności oraz
rentowności swojego biznesu. To nasza pasja. Cel ten
osiągamy dzięki własnemu doświadczeniu w branży i
znajomości wszystkich stosowanych w niej elementów
zmiennych. Od 1918 r. jesteśmy integralnym czynnikiem
rozwoju największej gałęzi przemysłu na świecie. Nasze
doświadczenie i wiedza przekładają się na działania i
zaangażowanie naszych pracowników.
Wyróżnia nas wręcz usilne szukanie optymalnych
rozwiązań dla naszych klientów, które stanowi sedno
naszej działalności. Z pasją tworzymy specjalistyczne
produkty chemiczne, ciecze obróbcze, środki smarne
i powłoki. Z pasją podchodzimy też do naszej pracy.
Nasi współpracownicy przekonują się, że do osiągnięcia
prawdziwego sukcesu w biznesie niezbędna jest pasja.

Z pasją tworzymy nasze produkty.
Nasze produkty stały się standardami branżowymi na całym
świecie. Ponad 90-cio letnie doświadczenie pozwoliło nam na
opracowanie unikalnego portfela produktów dostosowanego
do potrzeb wszystkich klientów i wszystkich zastosowań, na
który składają się specjalistyczne produkty chemiczne, ciecze
obróbcze, powłoki, środki smarne oraz inne wyroby.
Za każdym z naszych produktów stoją:
» Szeroko zakrojone badania i ciągłe inwestycje w rozwój w celu
zapewnienia najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych
do potrzeb. Dzięki globalnemu modelowi naszej działalności
poszczególne branże i rynki dzielą się informacjami w celu
osiągnięcia najwyższych standardów jakości.
» Unikalna technologia oparta na inteligentnych rozwiązaniach
przemysłowych. Począwszy od cieczy obróbczych
produkowanych w najbardziej wydajny i skuteczny sposób,
a skończywszy na środkach antykorozyjnych oraz powłokach
kompatybilnych z początkowymi i końcowymi produktami
chemicznymi i fazami procesów.

» Oparta na wieloletnich doświadczeniach współpraca ze
światowymi liderami wśród Producentów Maszyn i Urządzeń,
mająca na celu znajdywanie rozwiązań poprawiających ich
osiągi dla dobra użytkownika.
» Receptury opracowane tak, aby dawały optymalne wyniki dla
każdego użytkownika, miejsca pracy i procesu.
» Własne komponenty bazowe. W przeciwieństwie do innych
dostawców, samodzielnie wytwarzamy nasze podstawowe
surowce, dzięki czemu możemy tworzyć wiele produktów
od podstaw. Oznacza to większą kontrolę nad kształtem
oferowanych rozwiązań.

Wybierz rozwiązanie będące
połączeniem najlepszych produktów
i najlepszego personelu.
Wybierz Quaker i bądź pewien
sukcesu - aby Twój biznes dobrze
prosperował.

Z pasją tworzymy nasze produkty.
Szeroka znajomość branży i fachowa wiedza naszych
pracowników przekładają się na dogłębne rozumienie
konkretnych zagadnień.
Oznacza to:
» Globalne kompetencje oferowane na szczeblu lokalnym
i indywidualne podejście do klienta sprawiają, że
jesteśmy zaufanym partnerem na każdym etapie procesu
produkcyjnego.
» Model biznesowy oparty o globalną współpracę i
komunikację, aby zapewniać wyłącznie najbardziej precyzyjne
rozwiązania dla biznesu.
» Usługi Zarządzania Produktami Chemicznymi firmy Quaker
(QCMSSM) to unikalny pakiet programów realizowanych u
klienta w celu sprostania jego potrzebom i skupienia się na
głównych celach: optymalizacji procesów produkcji, obniżenia
kosztów stosowania produktów chemicznych, zmniejszenia
zagrożeń oraz ograniczenia wpływu na środowisko naturalne.
» Pracownicy przechodzą szkolenie w różnych działach,
aby lepiej odpowiadać na konkretne potrzeby klientów.
Dodatkowym wsparciem dla pracowników na całym świecie
jest natychmiastowy dostęp do bazy danych technicznych
Quaker’a.

Poczuj różnicę: Usługi
zarządzania Quaker (QCMSSM)
Doskonalenie
Zoptymalizowanie zużycia produktów chemicznych.
Ograniczenie ich zużycia i likwidowanych odpadów chemicznych
może przynieść nawet 80% oszczędności.
Wartość
Personel QCMSSM opiekuje się kompletnymi systemami
chemicznymi, więc Twoi pracownicy mogą skupić się na tym,
co najważniejsze – generowaniu przychodów we wszystkich
aspektach Twojego biznesu.
Wydajność
Quaker zajmie się wszystkim: dostawą, monitorowaniem,
ewidencjonowaniem wszystkich substancji chemicznych
wykorzystywanych w Twoich procesach i likwidacją
powstających odpadów.
Obowiązek
Wiedza naszych pracowników i ich nadzór nad substancjami
chemicznymi zmniejsza zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa
i środowiska naturalnego.

Partnerstwo globalne
Zatrudniamy największe umysły w branży. Naturalnie firma
Quaker szczyci się przynależnością do wielu organizacji na całym
świecie zaangażowanych w poprawę naszych usług na całym
świecie. Niektóre z nich to:
USA Stowarzyszenie Niezależnych Producentów Środków
Smarnych (ILMA), Stowarzyszenie Trybologów i Inżynierów
Branży Środków Smarnych (STLE), Stowarzyszenie Producentów i
Inżynierów (SME)
Chiny Chińskie Stowarzyszenie Inżynierii Powierzchni (CSEA)
Europa Niezależny Związek Europejskiej Branży Środków
Smarnych (UEIL), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rur (ITA)
Ameryka Południowa Instituto Tecnologico de Aeronautica
(ITA)

Stawiamy na jakość w każdej branży i na całym świecie.
Quaker to firma wyjątkowa. Od dziesięcioleci jesteśmy niedoścignieni, jeśli chodzi o wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zwłaszcza w zakresie właściwości produktów, wymiernych kosztów
oraz kwestii środowiska naturalnego. Wysoka jakość techniczna produktów, unikalne kompetencje i
najwyższy poziom usług służą przedstawicielom różnych gałęzi przemysłu na całym świecie.
Przemysł lotniczy i kosmiczny
W celu ulepszania szerokiej gamy wyspecjalizowanych
wyrobów metalowych i procesów ich obróbki, Quaker spełnia
a nawet wykracza poza wymogi branżowe dla cieczy i powłok
ochronnych o zaawansowanych właściwościach.
Przemysł aluminium
Jesteśmy wiodącym producentem cieczy do walcowania
aluminium na gorąco. Dostarczamy do największych na świecie
walcowni aluminium oleje walcownicze dostosowane do
indywidualnych potrzeb procesu produkcji.
Przemysł motoryzacyjny
Począwszy od obróbki elementów silników samochodów
osobowych i ciężarowych a na tłoczeniu karoserii skończywszy,
współpracujemy z każdym dużym producentem na wszystkich
rynkach świata.
Wytwarzanie puszek
Jesteśmy globalnym liderem oferującym rozwiązania
precyzyjnie dopasowane, pozwalające zwiększyć i
zoptymalizować wydajność głównych linii produkcyjnych oraz
obniżyć koszty całkowite produkcji.

dostarczamy rozwiązania podnoszące ich wartość na wszystkich
etapach – od producenta do potencjalnego klienta.
Górnictwo
Nasze rozwiązania z zakresu cieczy technicznych (w tym
produktów ognioodpornych) w połączeniu z gruntowną wiedzą
na temat technologii górnictwa, w decydującym stopniu
stanowią o bezpieczeństwie, wydajności i kosztach produkcji.
Przemysł stali
W ponad 60% hut stali na świecie walcujących stal na gorąco
i na zimno, nasze produkty przyczyniają się do rzeczywistych
ulepszeń takich jak: większa wydajność walcowni, czystsza
powierzchnia blach i większa odporność na korozję oraz niższe
koszty całkowite.
Produkcja rur i profili
Jesteśmy jedynym na świecie kompleksowym, posiadającym
fachową wiedzę, dostawcą rozwiązań i technologii
gwarantujących kompatybilność stosowanych produktów i
sukces w zakładach produkujących rury zgrzewane, spawane i
bez szwu.

Odlewanie metali (odlewanie pod ciśnieniem)
W wyniku przejęcia firmy G.W. Smith & Sons (od ponad
70 lat lidera w branży odlewania pod ciśnieniem) staliśmy
się kompleksowym dostawcą środków do odlewania pod
ciśnieniem i dalszej obróbki odlewów.
Przemysł produkcji maszyn
Bez względu na to, czy produkujemy maszyny przemysłowe
czy współpracujemy bezpośrednio z Producentami Maszyn,

Lokalny partner, na którym możesz polegać zawsze i wszędzie.
Nasz personel pracuje u klienta w każdym regionie globu.
Oznacza to, że cała infrastruktura (od rozwoju i badań poprzez
produkcję i inne działania) została zaprojektowana tak, aby
wspierać naszych klientów działających na danym obszarze, bez
względu na to czy klient posiada jedną siedzibę czy jego zakłady
są rozlokowane na cały świecie.

Zatrudnij właściwego partnera — na każdym etapie
drogi do sukcesu. Już dzisiaj skontaktuj się z Quaker, aby
zoptymalizować swoją działalność.

quakerchem.com | info@quakerchem.com

