السطوانات أ
أ
والنابيب

أ
أ
ت
ال� تخصك.
االهتمام الذي تستحقه السطوانات والنابيب ي
ت
تحتاج الصناعة
ال� لم نعهدها
اليوم إىل مزيد من المتطلبات ي
أ
من قبل :بدء من أ
السواق الناشئة حديثا ت
ال� تحتاج لنابيب
ً
ي
الم�ايد عىل ي ن
ووصالت عىل أعىل مستوى ،مرورا بالطلب ت ز
تحس�
التحكم ف ي� الجودة والسالمة والحماية الجيدة من التآكل .لقد أصبح
ت
ال� ينبغي عليك مواجهتها.
أمامك اليوم مصفوفة من التحديات ي
وهذا ما يجعلك تحتاج إىل عمليات موائع ودهانات عالية الجودة ،
بخ�ة المورد ف ي� العمليات التشغيلية وذلك
عىل أن تكون مقرونة ب
إلمداد أعمالك بالنجاح المطلوب .وهذا هو ما يجعلك تحتاج
لمنتجات ذات جودة تتجاوز فكرة مجرد أداء الوظيفة والسالم.
ت�غ أهمية كويكر .فنحن ش�يك قيم ف� ي ن
وهنا ب ز
تحس� عملياتك ،عن
ي
بخ�ة تطبيقية وخدمات الدعم المناسبة لك عىل
طريق إمدادك ب
المحل .وتمتلك كويكر تكنولوجيا إالنتاج لمعاونتك ف ي� كافة
المستوى
ي

السطوانات أ
عمليات تصنيع أ
والنابيب -وتشمل السباكة والتشكيل
أ
والتشطيب ثم دهان المنتجات السطوانية.
ومن خالل تنفيذ مجموعة كاملة من الموائع والدهانات ذات
القيمة المضافة ،إىل جانب ما نقوم به من أبحاث عىل مستوى
خ�ات تشغيلية ،سوف تحصل عىل أعىل
العالم ،وما نمتلكه من ب
ن
وحسن أداء
مردود لذلك فيما يتعلق بصحة
ي
العامل� وسالمتهمُ ،
المعدات وتخفيض التكاليف ف� مصنعك .وهو ما ن
يع� زيادة
ي
ي
الربحية وتحقيق النجاح ألعمالك.

وسواء كانت العمليات صب أو تشكيل أو لولبة أو تشطيب أو دهان،
ين
لتحس�
فإن كويكر تمتلك حلوال متكاملة للتشغيل وخدمات فائقة
العمليات وزيادة الربحية.
السطوانات أ
أهم المزايا تتمتع بها عند اختيارك أ
والنابيب الملحومة
وغ� الملحومة من كويكر
ي
والخ�ات والتواجد العالمي،
» لدينا رصيد من التاريخ والمنتجات
ب
يسمح لنا بتحديد وتقديم حلول للتحديات التكنولوجية
ت
ال� تقابلك.
والتجارية ي
» نحن نستوعب جميع العمليات والتطبيقات سواء من الداخل
كل من تكنولوجيا
أو من الخارج -ويمكننا تقديم تحسينات عىل ٍ
المنتجات وأجهزة التطبيقات.
» يمكننا دمج العملية كلها -بد ًء من الصب والتشكيل والتشطيب
ت
ح� الدهان -كما يمكننا تعظيم إالنتاجية مع ضمان التوافق
ئ
الكيميا� مع عمليات التشغيل.
ي
» كما أننا نضع نصب أعيننا إال ت ز
بالمعاي� البيئية وصحة
ل�ام
ي
ين
العامل�.
وسالمة
وتحس�ن
» ونتخذ قرارتنا بنا ًء عىل قاعدة بيانات من أجل تحليل
ي
العمليات الخاصة بك .وتسمح لنا قاعدة البيانات العالمية ف ي�
السطوانات أ
مجال تطبيقات أ
والنابيب بأن نلتقط ش
ونن� أفضل
أ
الساليب العملية بمنتهى الكفاءة والفاعلية.

ال أحد سوانا يمكنه أن يزودك بهذه المعرفة العميقة والمصادر
المتنوعة.
أ
أ
واهتمام كويكر العالمي بصناعة السطوانات والنابيب يمنحها
ن
تفا� ت ز
وإل�ام ف ي� هذا القطاع من السوق.
تفردا لما تبديه من ي
والحافظة الفريدة لمنتجاتنا “من أ
بالضافة إىل
الخلف”
إىل
مام
ال
إ
خ�تنا المعرفية ف ي� مجال عمليات التشغيل هو ما يجعلنا خارج
ب
ت
ال� نستخدمها عن
المنافسة .ونحن نرتقي ب
بخ�اتنا وبالتكنولوجيا ي
طريق الموارد العالمية ت
ح� نقدم حلوال متخصصة عىل الصعيد

المحل.
ي
أ
ف
ف
و� الواجهة المامية ،نحن نتبوأ مكانة رائدة ي� عمليات الموائع
ي
ومواد التشحيم المتخصصة لمصانع الصلب ،وهو ما يمنحنا
مشاركة ومزايا بالنسبة لتطبيقات الموائع الهيدروليكية المقاومة
للح رارة ،والشحوم المتخصصة ومواد التشحيم الالزمة للتشكيل
أ
ف
غ� الملحومة.
عىل الساخن والدرفلة ي� مجال إنتاج النابيب ي
أما بالنسبة لعمليات إنتاج أ
النابيب الملحومة ،فإن إالج راءات
ت
ت
ال� نطبقها لمقاومة تآكل ركائز اللفائف الواردة إلينا،
االح�ازية ف ي
أ
ن
تحس� العمليات الالحقة لتشكيل السطوانات.
تساعدنا ي�
ي
ف
ف
و� نفس االتجاه ،نحن نملك الريادة ي� مجال سوائل تشغيل
ي
أ
عال لتطبيقات لف النابيب
المعادن المبتكرة لتحقيق أداء ي
ف
و� النهاية ،يمكننا تصنيع دهانتنا –
وعمليات التشطيب الصارمة .ي
ت
ال� تشمل الدهانات المعتمدة عىل مذيبات صديقة للبيئة ،وتلك
ي
رسيعة الجفاف ،وقليلة المركبات العضوية المتطايرة ،والدهانات
المعتمدة عىل الماء والدهان بواسطة أ
الشعة فوق البنفسجية -وكل
هذا بما يتفق مع طلبات السوق ت ز
الم�ايدة.

الطالق.
مواجهة تحديات لم تستطع الحلول القائمة أن تتغلب عليها؟ إنها ليست مشكلة عىل إ
ف
ت
اخ� ش
ال�يك المناسب للعمل معك_ ي� كل خطوة من خطوات
نحن نقدر عىل مساعدتك ف ي� أي جزء من العملية .يمكننا خدمة خط
ت
تماما للحصول عىل أفضل
تتغ� أعمالك من الداخل.
إ
النجاح .اتصل بكويكر اليوم ح� ي
النتاج بأكمله ،وتقديم مواد كيميائية متوافقة ً
أداء وأحسن تحكم .كما يمكننا أيضا تقديم حلول متكاملة مخصوصة فيما
يخص أجهزة التطبيق.
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