Forward
Together
Bycie liderem
w zmieniającym
się świecie

15 tys.
klientów

Jako długoterminowy partner w przewidywaniu
i pokonywaniu wyzwań nigdy nie przestajemy
testować, ulepszać i wprowadzać innowacje.
Pozwala nam to dostarczać coraz lepsze i bardziej
skuteczne rozwiązania. Dziś mamy jeszcze szersze
możliwości badawczo-rozwojowe. Szersza wiedza
branżowa. Większe portfolio produktów i rozwiązań.
Więc możesz działać dalej z poczuciem pewności i
gotowości na to, co czeka w przyszłości.

250

lat pomocy klientom
maszyny
do obróbki
numerycznej

DZISIAJ

1918

morska platforma
wiertnicza

puszka
na napoje
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ciągłe
odlewanie

obsługiwanych
krajów
na całym świecie

4 tys.

pracowników

lotnictwo

1865

branża motoryzacyjna

115

35

centrów
technologii/
badań i rozwoju

1,5 mld $
sprzedaży

™

Partnerzy
w rozwoju

Wasze wyzwania traktujemy jako nasze własne. Oferujemy potrzebną
wiedzę naukową, inżynierską i biznesową, dzięki której osiągnięcie
stawiane cele. Nasi chemicy, inżynierowie i eksperci branżowi są
nieustannie zaangażowani w usprawnianie Waszych działań.

Nasi doświadczeni, pełni zaangażowania eksperci pracują niestrudzenie,
aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom — zarówno na hali produkcyjnej,
jak i w laboratoriach i zakładach. Jesteśmy uznanymi autorytetami w
zakresie płynów przemysłowych i ich zastosowania w procesach. Wiemy,
jak znajdować innowacyjne rozwiązania, dzięki którym prowadzone
operacje będą jeszcze efektywniejsze i wydajniejsze.

Zwiększanie
wydajności

Tylko w ciągu ostatniej dekady przyczyniliśmy się do oszczędności
w wysokości milionów dolarów u naszych klientów. Osiągnęliśmy
to za sprawą dostosowanych rozwiązań o optymalnej wydajności
dla klienta, lokalizacji i procesu. Zmniejszenie całkowitego
kosztu posiadania. Zwiększenie wydajności. Poprawienie
konkurencyjności. Bycie liderem w zmieniającym się świecie.

Realizacja wszystkich potrzeb
z zakresu płynów przemysłowych
Środki czyszczące

Oleje obróbcze

Środki antykorozyjne

Oleje do walcowania metali
nieżelaznych

Płyny do odlewania
ciśnieniowego

Ciecze hartownicze

Płyny do ciągnienia i
formowania

Rozpuszczalne płyny do obróbki

Trudnopalne płyny hydrauliczne

Specjalne powłoki

Płyny do odkuwania

Oleje do walcowania stali

Smary

Płyny do obróbki powierzchni

Płyny do obróbki
powierzchniowej metali
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Praktyczna
wiedza

Jesteśmy
Quaker Houghton
Globalny lider rynku płynów przemysłowych. Jeśli coś jest zwijane,
walcowane, cięte, ciągnione lub odlewane, jest tam miejsce dla Quaker
Houghton. Zapewniamy optymalizację procesów, redukcję kosztów,
większe bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój... oraz postęp.
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zakłady
produkcyjne

35

centrów
technologii/
badań i rozwoju
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