Forward
Together
Steget före i
en föränderlig värld
I egenskap av er långsiktiga partner när det gäller att
förutse och överkomma utmaningar slutar vi aldrig
att testa, förfina och utveckla för att leverera ännu
bättre, effektivare lösningar. Nu med ännu större FoUkapacitet. Utökad industriexpertis. En bredare portfölj
av produkter och lösningar. Så ni kan arbeta vidare med
självförtroende – oavsett vad som händer härnäst.

250

sammantagna år i
våra kunders tjänst
cncmaskiner

fordonsteknik

15 000
kunder

115

betjänade länder

4 000
anställda

flygteknik

35

1918

IDAG

1865

FoU teknikcenter

oljeplattformar
dryckesburkar

©2018 Quaker Houghton. All rights reserved.

kontinuerlig
gjutning

1,5

miljarder USD i
försäljning

™

Partners
för framgång

Vi antar era utmaningar som om de vore våra egna, och
kombinerar den vetenskap, teknik och affärskunnande som krävs
för att göra jobbet. Våra kemister, ingenjörer och industriexperter
drivs av en obändig vilja att förbättra er verksamhet.

Våra erfarna, hängivna experter arbetar obönhörligen för att lösa
era tuffaste utmaningar, både på ert fabriksgolv och i våra egna
laboratorier och anläggningar. Vi är den obestridde ledaren inom
industriella processvätskor och deras tillämpning i era processer,
och skapar innovativa lösningar för att få er verksamhet att fungera
ännu mer smidigt och effektivt.

Förbättrar
prestanda

Bara under det senaste årtiondet har vi sparat miljontals dollar
åt våra kunder. Med lösningar anpassade för optimal prestanda
för varje individuell kund, anläggning och process. Vi reducerar
er totala produktionskostnad. Höjer er produktivitet. Vässar er
konkurrenskraft. Och ser till att ni är steget före i en ständigt
föränderlig värld.

Levererar allt det ni behöver
inom industriella processvätskor
Rengöringsvätskor

Skäroljor

Korrosionsskyddsmedel

Valsoljor för aluminium, etc

Pressgjutningsvätskor

Härdvätskor/oljor

Drag-och formsmörjmedel

Skärvätskor

Brandsäkra hydraulvätskor

Specialbeläggningar

Smörjmedel för smide

Valsoljor för stål

Smörjfetter

Ytbehandlingsvätskor

Maskinsmörjmedel
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Tillämpad
expertis

Vi är
Quaker Houghton
Den globala ledaren inom industriella processvätskor. Om den är tillverkad
av metall, om den är valsad, varvad, fräst, borrad, formad eller gjuten
– Quaker Houghton finns där för er, optimerar processer, reducerar
kostnader, förbättrar säkerhet och hållbarhet...och driver utveckling.
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