
Přes 80 let zkušeností, to jsou tyčové frézky od Maschinen Schmid. „Ortopedické stroje pro kritické, 

zkušené a pokročilé odborníky“ - s touto reklamou přišla v roce 1949 firma Orthopädie-Maschinen 

Schmid, založená ve 30. letech 20. století, která se během krátké doby dostala na přední místo jako 

výrobce pro ortopedicko-protetické dílny. Kromě tyčových frézek vyrábí též obráběcí frézky, soustruhy, 

pásové pily, pásové brusky jménem Kolumbus. Již odedávna byl jejich předností vynikající poměr 

výkonu a ceny, konstrukce spořící prostor a jednoduchá obsluha. Již od začátku mohl zákazník volit 

mezi těžkým a robustním stojanovým modelem se třemi různými stupni otáček, středním stojanovým 

modelem a praktickým modelem na pracovní stůl. Naprostou novinkou, představenou v roce 

1949, byly brusné kužele, na které již nebylo třeba nanášet brusná zrnka. Ty jsou dnes naprostou 

samozřejmostí.
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Maschinen 
Od té doby uteklo mnoho let. Firma Maschinen Schmid byla stoprocentně včleněna do společnosti 

Streifeneder ortho.production GmbH. Vedle zdrojů tepla patří tyčová frézka jako dříve k nepostrada-

telnému základnímu vybavení každé ortopedické dílny. Robustní motory frézek Schmid mají dlouhou 

životnost a stejně jako dříve je to jejich rozhodující přednost ve srovnání s konkurenčními výrobky. 

Podle aktuálních zákonných předpisů dnes nesmějí být v SRN připuštěny do provozu žádné tyčové 

frézky s integrovaným odsáváním. Na následujících stránkách najdete odpovídající výběr moderních 

strojů. Nabízíme vám, že vás budeme v plánování nových provozů nebo při jejich přestavbě účinně 

podporovat.

Příjemné pracovní prostředí s moderními stroji a především čistý vzduch jsou předpokladem pro 

splnění právních, hygienických a bezpečnostních předpisů. V naší nabídce naleznete také celou řadu 

výkonných odsávacích zařízení. Můžete si vybrat také z řady odsávacích zařízení, nazvané Mobil-jet. Je 

jedno, zda najednou nebo postupně zprovozníte jeden, pět nebo více strojů - pro každý případ máme 

řešení. Dokonce naše největší zařízení (Model 200 nebo 250) pracují s úrovní hluku maximálně 68 dB 

(A) (měřeno filtrem A) a tak přispívají ke zdravému pracovnímu prostředí. 

Můžeme se vykázat mnoha referencemi z celého světa. Dejte nám svou důvěru.
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