
MASTERWOOD Project 400 V1 
 
CNC Wood Processing Centre (furniture, stairs, doors, ..)  
CNC Holzbearbeitungszentrum (Möbeln, Treppen, Türen, …) 
CNC Centrum obróbcze do drewna (meble, schody, drzwi, …) 
 
Year of construction / Baujahr / Rok budowy: 2008  

Commissioning | Inbetriebnahme | Uruchomienie: 10/2009 
 

In perfect working condition / Im perfekten techn. Zustand / W idealnym stanie technicznym 
Working hours - only / Betriebsstunden - nur / Roboczogodziny - tylko: ~3000 
Inspection by appoitment / Inspektion nach Terminvereinbarung / Oględziny po ustaleniu terminu. 
Full documentation available / Volle techn. Dokumentation / Pełna dokumentacja – DTR  
 
Layout and technical data below / Layout und technische Daten unten / Rysunek z wymiarami i dane techniczne poniżej  
 
 
 

   

   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



ENGLISH 
 
Software FOR DESIGNING FURNITURE: MASTER CABINET  
 
2 SOFTWARE SECURITY KEYS - one for machine's computer, the second  for a laptop etc., 
 
The number of hours worked - 3500 ( as if the machine worked every day for 8 hours for 14 months 
 
Working range in X axis 3350 mm 
 
Working range in the Y axis 1390 mm 
 
Working range in the Z axis 110 mm 
 
C axis - rotary axis 
 
Tool magazine 10 positions 
 
7 independent vertical spindles on the X axis 
 
7 independent vertical spindles  on the Y axis 
 
2 double independent horizontal spindles on the X axis 
 
1 double independent horizontal spindle on the Y axis 
 
Engine power 1.7 KW 
 
Saw unit for longitudinal cuts 
 
Vacuum pump 100 m3 / h 
 
Beam machine table, 6 beams 
 
4 lifting strips for lifting heavy items on the table 
 
4 independent machining fields 
 
We have many additional accessories such as attachments for slats, additional suckers 
 
Additional bumpers 
 
MasterWork MW310 and MasterCabinet 1 software 
 
HSK handles 
 
Number of beams 6 pcs 
 
To ensure perfect movement at all times, the machine is equipped with a centralized lubrication system, a supply of necessary 
lubricants for maintenance 
 
Safety device for safety mats and gates 
 
 
 
 



POLSKI 
 
2 KLUCZE ZABEZPIECZAJĄCE OPROGRAMOWANIE, jeden do  komputera maszyny drugi np. do laptopa 
 
Przepracowana ilość godzin 3500 ,to tak jakby maszyna pracowała codziennie po 8 godzin przez 14 miesięcy 
 
Zakres roboczy w osi X 3350 mm 
 
Zakres roboczy w osi Y 1390 mm 
 
Zakres roboczy w osi Z 110 mm 
 
Oś C – oś obrotowa 
 
Magazynek narzędzi 10 pozycji 
 
7 wrzecion pionowych niezależnych na osi X 
 
7 wrzecion pionowych niezależnych na osi Y 
 
2 podwójne niezależne wrzeciona poziome na osi X 
 
1 podwójne niezależne wrzeciona poziome na osi Y 
 
Moc silnika 1,7 KW 
 
Jednostka piły do podłużnych cięć 
 
Pompa próżniowa 100 m3/h 
 
Stół maszyny belkowy, 6 belek 
 
4 listwy podnoszące ciężkie elementy na stole 
 
4 niezależne pola obróbcze 
 
Posiadamy wiele dodatkowych akcesoria takich jak mocowania do listew, dodatkowe ssawki 
 
Dodatkowe zderzaki 
 
Oprogramowanie MasterWork MW310 oraz MasterCabinet 1 
 
Uchwyty HSK 
 
Liczba belek 6 szt. 
 
Dla zapewnieni perfekcyjnego poruszania w każdym momencie maszyna wyposażona jest w scentralizowany system 
smarowania, zapas niezbędnych smarów do konserwacji 
 
Przyrząd zabezpieczający maty bezpieczeństwa oraz bramki 
 
 
 
 

Assembling on request  |  Montage auf Anfrage  |  Montaż na zapytanie 
 



 

Please contact me if you: 

- you need additional information, 

- looking for used machines, 

- want to sell your machines, 

- need servicemen to move 

(disassemble / assemble) machines. 

Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie: 

- mehr Informationen brauchen, 

- nach gebrauchten Maschinen suchen, 

- Ihre Maschinen verkaufen möchten, 

- Servicetechniker für Übersiedlung 

(De-/Montage) von Maschinen brauchen. 

Proszę o kontakt jeśli: 

- potrzebujesz więcej informacji, 

- szukasz używanych maszyn, 

- chcesz sprzedać swoją maszynę, 

- potrzebujesz serwisantów do przeniesienia 

(demontaż / montaż) maszyn. 

 
 

 
Konrad Mazur 

E: Konrad@MazurGlass.com  
E: konrad@mazur.pl  

  
 

Ich spreche  ▪  I speak  ▪  Rozmawiam po 
   

 

M: +49 176 827 305 58 (Germany)  - Viber & WhatsApp 

M: +34 612 511 453 (Spain)    

M: +48 606 98 44 24 (Poland)  

www.MAZUR.PL  (visit our new website | besuchen Sie unsere neue Website) 

 

MazurGlass.com  

08880 CUBELLES 

Barcelona, Spain 
 

-------------------------------------------------------------- 

www.MASZYNY-SZKLARSKIE.PL  |  www.MAZUR.PL 

SZCZECIN, Poland  -  Biuro / Office: 
Tel.: 91 812 01 41   |  608 66 99 21 

Relocation of glass machines (dismantling, installation)  |  Übersiedlungen von Glasmaschinen (De-/Montagen)  |  Relokacje maszyn szklarskich (demontaże, montaże)   

Б/у стеклообрабатывающее оборудование - покупка, продажа, трансфер (демонтаж / сборка) 
Used glass machinery – Buying & Selling  |  Gebrauchte Glasmaschinen – An-/Verkauf  |  Używane maszyny szklarskie – Kupno i sprzedaż 
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