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Od 1962 roku firma Höcker Polytechnik planuje i konstruuje 
instalacje techniki powietrza i opracowuje indywidualne 
rozwiązania w zakresie oczyszczania powietrza i zagospodar-
owania resztek poprodukcyjnych dla przemysłu i rzemiosła – 
na całym świecie. 

Dzięki naszym produktom i rozwiązaniom zwiększamy jakość 
produkcji, skracamy czas realizacji i redukujemy koszty energii. 
Produkty Höcker Polytechnik od 55 lat wyróżniają się inno-
wacyjnością, wydajnością oraz szybką amortyzacją. 

Działamy z pasją i stawiamy na współpracę. Od rozpoczęcia 
projektu ściśle współpracujemy z naszymi klientami i oddaje -
my im do dyspozycji doświadczony zespół. Dlatego ogranicze-
nia techniczne praktycznie nie istnieją i otwierają się nowe 
horyzonty dla innowacji. 

Działanie w duchu zrównoważonego rozwoju jest dla nas 
bezdyskusyjne. Wiemy, że ekonomia i ekologia nie mogą się 
wykluczać i postrzegamy się jako odpowiedzialne przedsię-
biorstwo w tym zakresie. Kreatywnie i z pasją przekształca-
my wizje w rzeczywistość, co przynosi korzyści, zarówno dla 
naszych klientów, jak i dla środowiska. 

Mamy świadomość swoich zadań. Jako przedsiębiorstwo 
zarządzane przez właściciela przyjmujemy na siebie odpo-
wiedzialność w stosunku do minionych i przyszłych pokoleń. 
Dlatego w przemyślany sposób stale inwestujemy w dalszy 
rozwój Höcker Polytechnik GmbH. Naszym właściwym kapi-
tałem jest jednak know-how naszych pracowników – także 
pod tym względem rozwijamy się poprzez konsekwentne 
programy szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.

W taki sposób kształtujemy przedsiębiorstwo jutra.
Höcker Polytechnik – Always one idea ahead.

DANE I FAKTY

 • Przedsiębiorstwo zarządzane przez 
  właściciela
 • W ciągu 55 lat 55 000 instalacji na 
  całym świecie
 • 280 pracowników (włączając spółki 
  zależne), w tym 26 stażystów
 • Główna siedziba w Hilter a. T. W. 
  w okolicy Osnabrück 
 • Nowoczesny park technologiczny
 • Filie, biura techniczne i     
  przedstawicielstwa całym świecie
 • Własne spółki dystrybucyjne w Polsce,   
  Rosji i Szwajcarii
 • Zarządzanie jakością według ISO 9001
 • Zarządzanie energią według ISO 50001

Always one idea ahead.
              Od koncepcji do innowacji.

Kierownictwo przedsiębiorstwa Höcker 
Polytechnik: Christian Vennemann, 
Frank Höcker (z prawej).

HÖCKER POLYTECHNIK – 
NA CAŁYM ŚWIECIE

Nasze międzynarodowe punkty dystry-
bucji oraz oddziały znajdą Państwo 
w następujących krajach i regionach: 

 • Egipt
 • Australia
 • Belgia
 • Brazylia
 • Chiny
 • Niemcy – siedziba główna
 • Estonia
 • Francja
 • Wielka Brytania
 • Irlandia
 • Izrael
 • Jordania
 • Kanada
 • Łotwa
 • Litwa
 • Holandia
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rosja
 • Arabia Saudyjska
 • Szwajcaria
 • Skandynawia
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • RPA
 • Czechy
 • Węgry
 • USA
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie



1962 Założenie
Firma Polytechnik oHG 
rozpoczyna działalność 
jako firma handlowa i 
montażowa w Bad Laer.

Od 1962 roku zawsze o jeden
pomysł więcej. 
HÖCKER POLYTECHNIK – wczoraj, dzisiaj, jutro.

1962 1970

1989 Przejęcie
Spółka Presto GmbH & 
Co.KG staje się częścią 
grupy Höcker i jest dzi-
siaj jednym z wiodących 
producentów pras kon-
tenerowych w Europie.

2004 Wprowadzenie 
na rynek
Prasy do brykietu Brik-
Star podbijają rynek. 
Dotąd sprzedano ich 
znacznie ponad 2000 
sztuk.

2012 Nowy budynek / 
jubileusz
Höcker otwiera nowe 
centrum logistyczne. 50 
lat Höcker Polytechnik.

1985 Patent
Separator materiałowy
produkcji Höcker otrzymuje 
patent na Europę.

1980 1990 2000 2010

2000 Udziały
BRIKLIS, spol. s r.o. 
jeden z wiodących 
producentów pras do 
brykietowania dołączył 
do grupy Höcker.

1999 PMA
Ponad 2000 naszych 
opatentowanych sepa-
ratorów materiałowych 
oddziela dzisiaj frakcję 
grubą od drobnej.

1993 Zarządzanie 
Frank Höcker obejmuje 
kierownictwo przedsiębior-
stwa Höcker Polytechnik 
GmbH.

2005 Wprowadzenie 
na rynek
Wprowadza się moduło-
wy system filtrów Multi- 
Star i od tego czasu jest 
on stosowany tysiące 
razy.

2009 Produkcja
Otwarte zostaje nasze 
nowoczesne centrum 
obróbki blachy.

2010 Nowy budynek
Otwarcie nowego budynku biurowego
w Hilter a.T.W. Oczywiście posiada to
konstrukcję energooszczędną.

. . . . . . .

2015 Zrównoważony 
rozwój
Nowa elektrownia słone-
czna na dachu segmentu 
produkcyjnego wytworzyła 
231 420 kWh energii w 
roku 2016.

2017 Nowy budynek
Otwarcie nowego 
centrum laserowego 
w zakładzie II.

1991 Zmiana pokoleniowa
Założyciel, Günther Höcker, 
przekazuje zarządzanie 
firmą na ręce Christiana 
Vennemanna i Heinera 
Kleine-Wechelmanna.

Założenie 
W Polsce powstaje spółka 
produkcyjna i dystrybucyjna 
DPU.

1968 Technika
Cyklony były codzien-
nością, a tematy takie 
jak bezpieczeństwo 
pracy stawały się coraz 
ważniejsze.

1973 Imprezy firmowe
Günther Höcker rozpo-
czyna działalność marke-
tingową, a Höcker Poly-
technik staje się znana 
na arenie międzynaro-
dowej.

1992 Wprowadzenie 
na rynek
Kompaktowe odpylacze 
Vacumobil rewolucjoni-
zują warsztaty i sprze-
dają się od tego czasu 
w ponad 7500 egzemp-
larzach.

1979 Na całym świecie
Jeden z pierwszych
montaży za granicą.



Filtry typu 
MultiStar
Nie ma jednej, uniwersalnej, odpo-
wiedniej instalacji filtracyjnej, ale 
dla każdego zakresu zastosowania 
możliwa jest optymalna instalacja 
filtracyjna z filtrem MultiStar. 
Filtry MultiStar są niezawodne. Udostęp-
niają one niezawodnie maszynom pro- 
dukcyjnym potrzebną moc odciągową i są 
idealnie dopasowane do powstających 
pyłów.

Także w Państwa branży stosowane są 
filtry MultiStar – zapewniają one stałą 
produkcję oraz zwiększają jakość
produktów.

Instalacje 
odpylające
Państwo produkują, my odpowiadamy 
za odpady poprodukcyjne.
Höcker Polytechnik oferuje rozwiązania 
z zakresu odciągania przeznaczone zwła-
szcza do nowoczesnych parków maszy-
nowych. Pył drzewny lub papierniczy, 
wióry lub inne pozostałości są odciągane
przez nasze systemy w maszynie i są 
opcjonalnie usuwane także z podziałem 
według typoszeregów i wielkości.

Odpowiadamy za czystość w zakładach 
produkcyjnych, zwiększamy jakość pro-
duktów i stwarzamy optymalne warunki 
pracy.

Nasze produkty towarzyszą 
Państwu każdego dnia. 
Instalacje Höcker Polytechnik znalazły zastosowanie na 
całym świecie ponad 55 000 razy. Nasze produkty:
– odpylają warsztaty i instalacje produkcyjne,
– brykietują pył i wióry,
– rozdrabniają odpady procesowe,
– transportują odpady procesowe,
– optymalizują lakierowanie,
– stwarzają optymalne warunki pracy,
przez co zapewniają maksymalną produktywność przy 
minimalnym nakładzie energii.

Nasze produkty prawdopodobnie stosowano do wypro -
dukowania Państwa kuchni. Tam, gdzie było to możliwe, 
pomagaliśmy także przy produkcji niektórych innych 
Państwa mebli, albo też nasze produkty stosowano przy 
wytwarzaniu Państwa okien. W nich również mogą 
występować rozwiązania Höcker Polytechnik.

Przy druku Państwa ulubionych czasopism z pewnością 
stosuje się produkty Höcker Polytechnik, a jeśli trzymają 
Państwo w rękach karton, możliwe, że także przy jego 
produkcji uczestniczyły nasze instalacje techniczne.

Jesteśmy także właściwym partnerem do kontaktu w 
zakresie efektywnego recyklingu i nowoczesnej techniki 
kabin lakierniczych.

Cieszymy się, że wiele czołowych przedsiębiorstw z różnych 
branż zalicza się do naszych klientów i każdemu z naszych 
klientów zapewniamy odpowiednie wsparcie. 

· instalacje zagęszczające odpady 
· instalacje odciągowe 
· instalacje odpylające 
· separatory 
· wentylatory przemysłowe 
· biomasa 
· zagospodarowanie resztek drewna 
· brykieciarki 
· systemy efektywności energii 
· odpylacze 
· mobilne urządzenia odciągowe 
· kabiny lakiernicze 
· ścianki natryskowe 
· instalacje filtracyjne 
· rozdrabniacze – szarpaki 
· instalacje rozdrabniające



   

BrikStar
Brykieciarki hydrauliczne. 
Wytworzono tysiące egzemplarzy, które 
wyprodukowały już miliardy sztuk brykie-
tu – brykieciarki typu BrikStar. Prasują  
one pył, trociny i wióry z drewna, papieru 
i metalu do łatwego w magazynowaniu 
brykietu. Stolarnie wytwarzają dzięki 
temu własny materiał opałowy, a firmy 
zajmujące się przetwarzaniem metalu 
zwiększają wyniki z recyklingu. 

Odpylacz 
Vacumobil
Prostsze odpylanie maszyn. 
Vacumobile od Höcker Polytechnik stosu-
je się w warsztatach i w przemyśle. Dzięki 
elastycznym możliwościom zastosowania
i licznym wariantom wyposażenia Vacu -
mobil można umieszczać wszędzie tam, 
gdzie zastosowanie dużej instalacji filtra-
cyjnej nie jest rentowne lub gdzie mniej-
s ze rozwiązania byłyby przeciążone. 

Seria Vacumobil o wydajności do 
8000 m3/h – gromadzi pył w pojemni-
kach, zbiornikach brykieciarek lub odpro-
wadza poprzez śluzy celkowe. 

PaintStar Ścianki 
natryskowe
Konsekwentne odsysanie mgły 
lakierniczej.
Typoszereg PaintStar umożliwia ekono-
miczne wdrożenie profesjonalnego 
odsysania mgły lakierniczej. Od wąskiej, 
mającej 120 cm ścianki natryskowej 
typu PaintStar T do lakierowania drob-
nych części – po mające do 600 cm 
szerokości ścianki odciągowe z filtrami 
kartonowymi / matami filtracyjnymi lub 
też filtrami tzw. "PaintBlock" przez co 
typoszereg PaintStar upraszcza lakiero-
wanie w wielu przedsiębiorstwach. 

Instalacje lakiernicze
Czapki z głów! Perfekcyjne lakierowanie! Rozwiązania 
dla każdej wielkości zakładu. 
Wszystkie kabiny lakiernicze  Höcker mają jedną wspólną 
cechę. Są one zaprojektowane specjalnie do celów klienta 
i eliminują mgłę farb z maksymalną wręcz efektywnością 
energii. 
Portfolio produktowe zawiera się  od kompaktowych kabin 
lakierniczych / kabin suszarniczych dla mniejszych warszta-
tów oraz dla centrów lakierniczych XXL do zastosowania 
przemysłowego. Zakres zastosowania naszych kabin jest 
praktycznie nieograniczony. Od ekskluzywnych szaf wykoń- 
czonych na wysoki połysk, poprzez pociągi i jachty – w naszych 
instalacjach lakierniczych lakierowane jest praktycznie 
wszystko. Nasze referencje są imponujące.



 

[Oddzielanie grubego 
od drobnego]
Separatory materiału pracują w strumieniu powietrza. 

Optymalizacja transportu pneumatycznego. 
Separatory materiału PMA made by Höcker. 

Nasze technologie odpylają produkcję i samodzielnie 
odprowadzają także odpady. Nieocenionym narzę-
dziem do skutecznego usuwania odpadów proceso- 
wych są nasze separatory materiałowe PMA. 

Höcker Polytechnik wyznacza standardy z separato-
rami materiałowymi PMA. Opatentowana budowa i 
szeroki zakres zastosowania sprawia, że PMA to 
bardzo efektywne jednostki robocze przed filtrem. 

Strumień powietrza transportuje, separator mate-
riałowy sortuje. Skutecznie oddziela on pozostałości 
folii, papieru, tektury, dużych kawałków drewna lub 
odpady od powietrza dolotowego. Filtr jest odciążany 
i można zautomatyzować procesy powstawania. 

„Każdy separator mate-
riałowy jest wytrzymałym 
tytanem pracy z zaawan- 
sowaną, dokładną regu-
lacją.“ 

Holger Rottmann
Inżynier projektu

Zapotrzebowanie powietrza do 75 000 m3/h
i więcej dzięki separatorom materiałowym.



Zmniejszanie i odprowadzanie. Rozdrabniacze 
made by Höcker. 

Odpady procesowe blokują przestrzeń magazynową, 
ich usuwanie wymaga nakładu pracy i często ich 
transportowanie jest trudne. Stosowanie urządzeń 
rozdrabniających amortyzuje się tutaj szybko. 

Wysokowydajne rozdrabniacze – szarpaki produkcji
Höcker Polytechnik są stosowane na całym świecie 
w przemyśle drukarskim, papierniczym, tekturowym, 
przy produkcji składanych pudełek i przerobu drewna. 

Rozdrabniacze Höcker Polytechnik rozdrabniają w 
sposób zautomatyzowany lub ręczny gabarytowe ar- 
kusze, wytrzymałe gilzy papierowe, odpady z wykroj-
nika, paski materiałów (tzw. chwyty), listwy drewnia-
ne i wiele więcej. Upraszcza to transport i późniejsze 
procesy recyklingu. 

Każdy rozdrabniacz – szarpak Höcker Polytechnik 
jest wyspecjalizowany w danym zakresie zastoso-
wania i stanowi integralny element nowoczesnych 
koncepcji usuwania. 

„Dzięki naszym rozdrab-
niaczom można integro-
wać gabarytowe odpady 
procesowe w obiegu usu- 
wania odpadów. Oszczęd-
za to czas i pieniądze.“

Diethard Beutel
Dyrektor dystrybucji papieru 
i recyklingu

Rozdrabniacze automatyzują utylizację.
Stacjonarnie lub bezpośrednio przy maszynie.

[Perfekcyjne rozdrabnianie]
Automatyzacja procesów usuwania odpadów 
przy użyciu rozdrabniaczy.



„Nasze zaawansowane 
rozwiązania techniki 
sterowania muszą się 
opłacać dla klientów.“

Heiner Kleine-Wechelmann
Dyrektor dystrybucji, drewno, 
tworzywa sztuczne i metal

Niskie zużycie energii przy takiej samej wy-
dajności – szybka  amortyzacja. Efektywność 
energii made by Höcker. 

Oszczędzanie energii i odpowiednie stosowanie 
prądu elektrycznego. Dla Höcker Polytechnik GmbH 
odpowiedzialne postępowanie z naszymi wartościo-
wymi zasobami jest rzeczą wręcz oczywistą. 

Nasi technicy podczas opracowywania koncepcji do 
produkcji, w naszym dziale badań i rozwoju, a także 
przy konstruowaniu instalacji opracowują wysoko 
efektywne rozwiązania dla naszych klientów. 
W rezultacie powstają produkty, które dostarczają 
potrzebną moc z najwyższym możliwym poziomem 
sprawności. 

Zaprogramowane sterowniki PLC połączone z wenty-
latorami regulowanymi przez przetwornik częstotli-
wości – falownik, zautomatyzowanymi zasuwami 
odcinającymi i wieloma dalszymi efektywnymi kom-
ponentami sprawiają, że instalacje Höcker Polytech-
nik przynoszą znaczne oszczędności energii. Zaosz-
czędzony prąd elektryczny i zredukowane koszty 
ogrzewania przekładają się na korzyści dla Państwa 
i dla środowiska. Nasze technologie zmniejszą Państwa 

koszty energii do 60 procent.

[Oszczędzamy prąd]
Z inteligentnie zaprogramowanymi sterownikami dla 
instalacji redukuje się zużycie prądu o 60 procent i więcej. 



200 pracowników w głównej siedzibie Höcker Polytechnik 
w Hilter a.T.W. i u naszych klientów to gwarancja płynnej 
realizacji projektów. Znają oni nasze produkty od podszewki 
i są znawcami branży. 
Wraz z kompetentnymi osobami do kontaktu i innowa cy-
jnymi rozwiązaniami w zakresie przerobu drewna, lakier-
nictwa, branży papierniczej lub recyklingu zapewniamy 
każdorazowo odpowiednie wsparcie. Obiecujemy! 

Pojedynczo profesjonaliści – 
razem idealny zespół.

Zarządzanie jakością
Oczywiście firma Höcker Polytechnik 
przeszła certyfikację według ISO 9001. 
Codziennie pracujemy nad naszymi pro-
cesami, stajemy się coraz lepsi i konse-
kwentnie wdrażamy wymogi certyfikacji ISO.

Produkcja i logistyka
Każdy z naszych produktów musi być 
najwyższej jakości. Nasi pracownicy 
mają zacięcie rzemieślnicze i odpowied-
nie doświadczenie, nasz park maszy-
nowy jest nowoczesny, a nasze procesy 
logistyczne są zoptymalizowane. 
Bezkompromisowo wdrażamy nasze 
wymogi jakościowe.

Zarządzanie projektami
Kompetentna osoba do kontaktu koor-
dynuje segmenty podczas wszystkich 
faz projektowych i zawsze zapewnia 
wsparcie.

Montaż i serwis
Nasi montażyści i technicy są optymal-
nie przygotowani i sprawnie wdrażają 
zaawansowane instalacje. Nasze ekipy 
montażowe skupiają prawdziwych pro-
fesjonalistów.

Projektowanie i konstruowanie
Przy użyciu profesjonalnych narzędzi (jak Solid 
Edge) projektujemy produkty, które dla każdego 
klienta stwarzają odczuwalną dodatkową 
wartość. Precyzyjnie i funkcjonalnie. 

„Konsekwentnie 
koncentrujemy się na 
korzyściach klienta.“

Niklas Kirsch
Konstruktor

Serwis
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, 
chętnie i z przekonania, zwłaszcza po 
uruchomieniu Nasz zespół serwisowy 
zapewnia przyjazną i kompetentną 
obsługę.

„Właściwe pytania 
zadane odpowiednio 
wcześnie zapewniają 
niezakłócony przebieg 
projektu.“

Marco Görlich
Menedżer projektu

„Terminowość i 
jakość produktów są 
dla nas oczywistością.”

Achim Kinzig
Mistrz produkcji

„Każda z naszych 
instalacji musi praco-
wać na 100%. 
To dla nas oczywiste.”

Dimitri Feil
Elektrotechnik

„Szybka, nieskom-
plikowana obsługa 
klienta jest dla nas 
oczywista.”

Assha Mehmood
Serwis

„Optymalizujemy 
nasze procesy w 
sposób ciągły oraz 
podnosimy naszą 
jakość produkcji“ 

Nico Thomas
Menedżer ds. jakości



Certyfikaty są istotną kwestią. Cieszy nas, że je mamy 
i że każdego dnia wypełniamy nasze zobowiązania z 
zaangażowaniem i oddaniem.

Ostatecznie wszystkie te certyfikaty służą tylko 
jednemu – od momentu decyzji o zakupie rozwiązania 
Höcker mogą Państwo być pewni, że otrzymują 
najwyższą jakość przy maksymalnym bezpieczeństwie.

Produkty przetestowane 
zgodnie z DGUV

Naturalna certyfikacja! 
  Jakość, zarządzanie energią,   
  bezpieczeństwo.

Zarządzanie jakością według ISO 9001
Opanowujemy procesy w naszym przedsiębiorstwie 
i doskonalimy je. Od 2011 roku pracujemy według 
dyrektyw ISO 9001.

Zapewnienie jakości
Jakość naszych produktów jest regularnie kontro-
lowana i optymalizowana.

Zarządzanie energią
W 2016 roku przeszliśmy certyfikację naszego 
systemu zarządzania energią według ISO 50001. 
Oczywiście także nasi klienci korzystają z naszych 
przemyślanych rozwiązań w zakresie sterowania.

Produkty kontrolowane w zakresie DGUV
Nasze odpylacze są regularnie kontrolowane zgod-
nie z DGUV i można je bez problemu umieszczać 
w obszarach roboczych (pozostała zawartość pyłu 
<0,1 mg/m3).

Bezpieczeństwo potwierdzone znakiem jakości GS
Posługiwanie się naszymi produktami musi być dla 
użytkownika bezpieczne. Wiele produktów Höcker 
spełnia wymogi jakości „sprawdzonego bezpie-
czeństwa” GS.

Produkty skontrolowane pod względem ochrony 
przeciwwybuchowej
Wytrzymałość ciśnieniowa naszych instalacji filtra-
cyjnych MultiStar, odpylaczy Vacumobil i dozowni-
ków celkowych została skontrolowana urzędowo i 
potwierdzona.

EW90 – sprawdzona ochrona przeciwpożarowa
Także wytrzymałość podczas pożaru została z 
powodzeniem przetestowana dla naszych instalacji 
filtracyjnych MultiStar, dozowników celkowych i klap 
przeciwzwrotnych.

Mają Państwo dodatkowe pytania? Prosimy o 
kontakt. Chętnie rozwiejemy wątpliwości.

Zarządzanie energią

Skontrolowane bezpieczeństwo GS

Produkty skontrolowane pod 
względem przeciwwybuchowym

Zarządzanie jakością

Ochrona przeciwpożarowa EW90
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