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Historie úspěchu firmy Brisker má svůj původ již v roce 1950, kdy Johann Brisker senior 
založil firmu jako klasickou zámečnickou dílnu. Milníkem bylo zhotovení rakouského 
státního orla, který dodnes trůní před plenárním sálem parlamentu.

Tehdy vykonávané činnosti zahrnovaly všechny druhy opracování a zpracování kovů. 
Dnes se šéf firmy Ing. Johann Brisker specializuje na výrobu přesných soustružených 
a frézovaných součástí. Jako dodavatel všech oborů zhotovuje 25 zaměstnanců na 
výrobní ploše 800 m2 většinou drobné nebo nejmenší součásti v sériích od 50 do 5000 
kusů ze všech běžných materiálů jako nerez, hliník nebo titan. Na vyžádání je nabízena i 
kompletní montáž jednotlivých komponentů.
25 zaměstnanců (2009) 
Obrat v milionech
  

  [   [Brisker GmbH

•  Vysoká produktivita v sériové výrobě 

• Kompletní opracování z tyčoviny 

• Osa Y a poháněné nástroje 

• Kompatibilita stávajících držáků nástrojů 

• Zaměnitelnost stávajících upínacích zařízení 

•  Kompaktní rozměry včetně podavače tyčoviny 
(pro krátkou tyčovinu) 

• Řízení SIEMENS shodné se stávajícím strojním parkem 

• Kompletní a spolehlivá péče o zákazníka

  [   [Profil požadavků

Září 2010 

Strojní park firmy Brisker s početným zastoupením stroji EMCOTURN 332, HYPERTURN665 a HYPERTURN 45



EMCO-Zákazníkem od počátku

Zvláště v oblasti obrábění soustružením je snaha vyrábět na 
úrovni aktuálního stavu techniky. Z toho důvodu koupil Ing. Johann 
Brisker v roce 1987 první stroj EMCOTURN 332. Protože 
podnikatel byl se strojem z Halleinu velmi spokojen, následovalo 
celkem devět strojů EMCOTURN 332 s protilehlým vřetenem a 
dvěma revolvery. Všechny stroje byly automatizovány podavači 
tyčoviny případně podavači pro krátkou tyčovinu tak, aby bylo 
vyhověno i vysokým požadavkům na ekonomiku.

Lety vznikl i partnerský vztah obou podniků: „Protože 
spolupracujeme relativně úzce s firmou EMCO, přenáší se vždy 
znovu některé naše nápady, které na základě velké zkušenosti 
s výrobou přesných součástí máme, do nových modelů strojů 
EMCO. Na to jsme taky hrdí,“ raduje se Ing. Brisker.

HYPERTURN 45: téměř bezkonkurenční 

Protože v roce 2009 vznikla potřeba dalšího CNC-soustruhu pro 
speciální velikost součástí, bylo osloveno opět EMCO. Kladné 
zkušenosti s technologií „kompletního opracování“, které byly 
nasbírány nasazením dvou strojů HYPERTURN 665 - rovněž z 
firmy EMCO - vedly k logickému závěru: nejdůležitější kritérium bylo 
kompletní opracovávání z tyče. 

Specielně v spektru drobnějších součástí, které bylo pro BRISKER v 
tomto konkrétním případě zajímavé, není trh právě zaplaven modely. 
Avšak EMCO mělo s právě představeným strojem HYPERTURN 45 
vhodný model ke spektru součástí firmy BRISKER k dispozici. Stroj 
s protilehlými vřeteny se dvěma revolvery, poháněnými nástroji na 
obou revolverech a osou Y, při minimálních požadavcích na prostor. 
A ten, pokud pohlédnete do výrobní haly Briskeru, hraje významnou 
roli. „Naše výrobní hala je až do posledního kouta promyšlená a 
plánovaná,“ doplňuje Ing. Johann Brisker, „proto je pro nás vždy 
také kritériem prostor potřebný pro stroj.“

Další výhodou, pokud vsadíme na stejné případně druhově podobné 
stroje se stejnou technologií řízení, je kompatibilita programů. 
Protože Brisker sází u soustružení na programování na dílně, přináší 
to ve flexibilitě strojního parku jisté výhody. Ale nejen proto se Ing. 

Johann Brisker rozhodl pro HYPERTURN 45. I čistě technická fakta 
podnikatele přesvědčila.

Technika jako prostředek zlepšení produktivity

Pokud si prohlížíte stroj HYPERTURN 45, je jistě tím nejnápadnějším 
znakem malá a kompaktní konstrukce, která v sobě skrývá překvapivě 
mnoho techniky: výkonné hlavní a protilehlé vřeteno, dva revolvery 
pro až 12 držáků nástrojů, vodou chlazené, integrované motory 
vřetene, dynamické digitální pohony a termosymetrická konstrukce 

stroje. Veliké plus stroje HYPERTURN 45 oproti EMCOTURN 332 
je osa Y, s posuvem 70 mm v horním a osa Z2, v dolním systému 
saní. Stejně jako u HYPERTURN 645/665 jsou hlavní a protilehlé 
vřeteno vybaveny vodou chlazenými, integrovanými motory vřetene 
s výkonem pohonu 15 kW, max. otáčkami 7000 ot/min a krouticím 
momentem 100 Nm. „Na základě vysoké dynamiky jsme museli 
použít tvrdší tlumiče chvění a stroj přišroubovat k podlaze čtyřikrát 
místo dvakrát,“ vysvětluje ředitel.

Délka vřetene stroje HYPERTURN 45 byla uzpůsobena podavačům 
krátkého materiálu. „Materiál o typické délce jednoho metru lze 
obrábět bez použití přídavného podepření,“ doplňuje Gerhard 
Nebohy, odpovědný technik odbytu firmy EMCO. Díky velkému 
upínání protilehlého vřetene velikosti A2- 5 je možné vyjímat 
tyčové součásti až do průměru 45 mm přes protilehlé vřeteno. S 

„Speciálně v tomto spektru 
součástí není na trhu žádný 
srovnatelný stroj se dvěma 
vřeteny a současně tak 
malou potřebou prostoru při 
nejvyšší přesnosti. 

‚

Ing. Johann Brisker



nejnovějším systémem řízení a systémem pohonu Siemens 840 
D-sl (solution line) lze stroj snadno a efektivně programovat. Ve 
spojení s CAM-řešením Esprit od DP Technology se HYPERTURN 
45 stává high-tech obráběcím centrem s 3D-simulací. 

Technicky vynikající výkonové vlastnosti dokládá ředitel i konkrétním 
příkladem: celkové opracování obrobku s vysokým podílem 
frézování (odhadem ca. 50 procent) trvalo na stroji ECOTURN 332 
zhruba tři minuty, což samo o sobě byl již dobrý 

čas. Na stroji HYPERTURN 45, bez optimalizace programu, byla 
doba opracování redukována pod dvě minuty - takže zlepšení o 
35 procent. „U součástí s mnoha soustružnickými operacemi je 
nárůst produktivity zhruba 20 procent. Toho je dosahováno pouze 
daleko vyšší dynamikou, vysokými rychloposuvy a kratšími časy 
pro výměnu nástroje,“ doplňuje Gerhard Nebohy.

Servis jako důvod rozhodnutí k nákupu

I se spolehlivostí servisu a péčí o zákazníka poskytovanou 
výrobcem nástrojařských strojů z Halleinu v době po prodeji je Ing. 
Johann Brisker velmi spokojen: „To je také jeden z důvodů, proč 
sázíme na EMCO. Disponibilita náhradních dílů a doba reakce jsou 
příkladné.“ I na téma ergonomie a design má jen kladné hodnocení: 
„Zvláště ergonomie - například uspořádání vřetene a revolveru 
v optimálním dosahu obsluhy stroje je pro práci bez únavy velmi 
důležité. Koncept EMCO je i v tomto bodě promyšlený.“ 

„„Pro naše zákazníky není rozhodující
pouze zvýšení produktivity, ale i
zpětná kompatibilita se stávajícími
NC-programy, držáky nástrojů, které
jsou mnohdy ve velikém množství
k dispozici, a upínacími zařízeními,
která mohou být dále používána.

‚

EMCO Senior Product Manager Gerhard Meisl

Je možné obrábět soustružením současně
oběma revolvery na hlavním, případně
protilehlém vřetenu.

Schránka pro vyjímatelné měřící rameno nástrojů.

Spektrum součástí: Brisker GmbH vyrábí jako
dodavatel průmyslu všech oborů drobné nebo
nejmenší součásti v sériích od 50 do 5000 
kusů ze všech běžných materiálů.

Přesvědčivý poměr výkon - cena 
 
„Není tomu tak, že vždy kupujeme slepě EMCO - používáme i 
CNC-stroje jiných výrobců. Ale speciálně v tomto spektru součástí 
není na trhu žádný srovnatelný stroj se dvěma vřeteny, který má 
tak malé nároky na prostor současně při nejvyšší přesnosti,“ říká 
Ing. Johann Brisker, přesvědčený vlastnostmi stroje HYPERTURN 
45. Je třeba rovněž zmínit, že tento vídeňský podnik obdržel jako 
první na světě stroj HYPERTURN 45.

Obrábění na protilehlém vřetenu
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[Technické údaje] HYPERTURN 45

Pracovní rozsah 
Točný průměr nad ložem  Ø 430 mm
Točný průměr nad příčnými saněmi  Ø 300 mm
Vzdálenost mezi hlavním vřetenem - 
protilehlým vřetenem  720 mm
Maximální točný průměr  Ø 300 mm
Rozsah posuvů
Posuv saní v ose X/X2  160/150 mm
Posuv saní v ose Z/Z2/Z3  510/510/510 mm
Posuv saní v ose Y  +40/-30 mm
Hlavní vřeteno
Rozsah otáček  0-7000 min
Max. krouticí moment vřetene  100Nm
Ukončení vřetene DIN 55026  A2-5
Ložisko vřetene (vnitřní průměr)  Ø 85 mm
Průchod vřetene  Ø 53 mm
Protilehlé vřeteno
Rozsah otáček  0-7000 min
Max. krouticí moment vřetene  100Nm
Ukončení vřetene DIN 55026  A2-5
Ložisko vřetene (vnitřní průměr)  Ø 85 mm
Průchod vřetene  Ø 53 mm
C-osy
Rozlišení osy kružnice  0,001o

Rychlost rychloposuvu  1000 ot/min
Indexování vřetene (kotoučová brzda)  0,01o

Výkon pohonu
Hlavní vřeteno  15 kW
Protilehlé vřeteno  15 kW
Podavač nářadí 1+2
Počet poloh nářadí  2x12
Upínání dle VDI (DIN 69880)  VDI 25
Průřez nářadí pro čtyřhranné nástroje  16x16 mm
Průměr dříku pro vrtací tyče  Ø 25 mm
Doba spínání revolveru  0,2 vteřiny
Poháněné nástroje 1+2
Rozsah otáček  0-6000 ot/min
Krouticí moment  16 Nm
Výkon pohonu  4 kW
Počet poháněných nástrojů  2 x 12

Pohony posuvů
Rychloposuvy X/Y/Z  35 / 15 / 45 m/min
Síla posuvu v osách X/Y  4000 N
Síla posuvu v osách Z  5000 N
Síla posuvu protilehlého vřetene v ose Z  6000 N
Šíre rozptylu polohování Ps (VDI 3441) 
X/Y/Z  3/3/3 μm
Chlazení
Objem nádrže  200 l
Příkon čerpadla  0,62 (1,1) kW
Dopravované množství při talku 3,5 bar / 
1 bar  12,5 / 58 l/min
Dopravované množství při talku 10 bar / 
5 bar (volitelné)  15 / 40 l/min
Příkon
Jmenovitý příkon  30 kVa
Potřebný tlak  6 bar
Rozměry/Hmotnost
Výška osy otáčení nad zemí  1126 mm
Výška stroje  1985 mm
Půdorysná plocha (bez dopravníku třísek a 
chladiče)  2650 x 1950 mm
Celková hmotnost stroje  4200 kg
Bezpečnostní zařízení  dle CE


