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JL MASKINER W POLSCE – THE OFFICIAL 

REPRESENTATIVE OF HÄNY AG ON POLISH MARKET 
 
 
We are pleased to announce that we have started an official cooperation with the Swiss company 
Häny AG, which has been offering cement mixing and injection systems for almost 90 years. 
The asset of Häny is not only the production in Switzerland and abroad, but also continuous product 
improvement, consultancy in the dimensioning of installations as well as technical support and 
training. 
 
The Häny product range includes components such as colloidal mixers, agitators, injection pumps 
and compact grout plants for cementitious grouts. Various levels of automation are available, ranging 
from manual to fully automatic systems, along with state-of-the-art control technology and data 
logging systems for pressure and flow. Large containerized mixers, including transfer pumps for 
stationary use, complement the portfolio. 
 
Häny machines are characterized by simplicity of use, easy cleaning, solid construction and extremely 
low maintenance and servicing costs. In addition to its own sales offices in Switzerland, the USA, 
Austria and Bulgaria, Häny cooperates with over 30 trade partners to provide the customer with the 
best access to products and service. 
 
 
 
 

JL MASKINER W POLSCE OFICJALNYM 

PRZEDSTAWICIELEM HÄNY AG NA POLSKIM RYNKU 
 
 
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy oficjalną współpracę ze szwajcarską firmą Häny AG, 
która od prawie 90 lat oferuje systemy mieszania i wtryskiwania zawiesin na bazie cementu.  
Atutem firmy Häny jest nie tylko produkcja w Szwajcarii i poza jej granicami, ale również ciągłe 
ulepszanie produktu, doradztwo w zakresie wymiarowania instalacji oraz wsparcia techniczne  
i szkolenia.  
 
Asortyment produktów Häny obejmuje komponenty takie jak mieszalniki koloidalne, mieszadła, 
pompy wtryskowe i kompaktowe zaprawy do fug cementowych. Dostępne są różne stopnie 
automatyzacji, od ręcznych do w pełni automatycznych, wraz z najnowocześniejszą technologią 
sterowania i systemami rejestracji danych dla ciśnienia i przepływu. Duże kontenerowe mieszalnie, w 
tym pompy transferowe do stacjonarnego wykorzystania, uzupełniają portfolio. 
 
Maszyny Häny charakteryzują się prostotą obsługi, łatwością czyszczenia, solidną konstrukcją  
i wyjątkowo niskimi kosztami konserwacji i serwisowania. Oprócz własnych biur sprzedaży w 
Szwajcarii, USA, Austrii i Bułgarii, Häny współpracuje z ponad 30 partnerami handlowymi, aby 
zapewnić klientowi jak najlepszy dostęp do produktów i usług. 
 
 


