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Masa Kompleksowe
Systemy Ważące
O takiej lokalizacji może marzyć każda firma. Tym razem w cyklu „Z wizyta u…”
odwiedziliśmy firmę Masa, mającą swoją siedzibę w Reblinie pod Słupskiem, gdzie
jak zapewniają pracownicy, za oknem często można dostrzec sarny i inne dzikie
zwierzęta z okolicznych lasów.

Masa Kompleksowe Systemy Ważące,
bo tak brzmi pełna nazwa, to firma
oferująca wszelkiego typu wagi. Zakład składa się z hali produkcyjnej
o powierzchni ok. 3000 m?, pomieszczeń serwisowych, magazynowych
oraz
socjalno-administracyjnych.
Został oddany do użytku w 2008
roku. Wyposażenie zakładu stanowią
nowoczesne urządzenia, m.in. suwnica 8-tonowa, śrutownia o wymiarach
12,5x5x3 m, kabina lakiernicza o wymiarach 12x5x3 m.
Zakład, jak zapewnia Zenon Kolanowski - właściciel Masy, spełnia
najbardziej rygorystyczne wymogi
UE, dotyczące ochrony środowiska
– „Jak wiadomo, przy tego typu
pracach wiele zanieczyszczeń może
się przedostawać do środowiska. My
w pomieszczeniu, w którym odbywa
się proces śrutowania, pracujemy
w tzw. obiegu zamkniętym. Śrut, który
nie trafił na powierzchnię wagi spada
do komory, później jest wykorzystywany ponownie, a więc nie opuszcza on

Siedziba firmy Masa wraz z nowym zakładem produkcyjnymi znajduje się
w miejsowości Reblino oddalonej 10 km od Słupska
Fot. Łukasz Golański

pracowni. Podobnie jest w komorze
lakierniczej, w której wykorzystywane
farby są wysoko filtrowane”.
Początki firmy sięgają roku 1995, zaś
większa produkcja wag rozpoczęła
w 1999 roku. Dziś Masa zatrudnia ponad 50 osób, produkuje rocznie ok. 120
wag samochodowych. Do tego dochodzą jeszcze wagi kolejowe, pomostowe,
zbiornikowe oraz systemy ważące
i wszystkie tzw. wagi nietypowe.

Wnętrze hali produkcyjnej. Na zdjęciu z prawej widoczna jest 8-tonowa suwnica
Fot. Łukasz Golański
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Budowa jednej wagi zajmuje ok. 2 tygodni (w zależności od jej gabarytów).
Używa się do tego najwyższej klasy
komponentów, m.in.: tensometrycznych czujników niemieckiej firmy
Flintec wykonanych w klasie dokładności GP, C1, C3, C4. Następnie waga
jest pakowana na przyczepę, dowożona do klienta i montowana.Wszystkie
wagi posiadają certyfikat zatwierdzenia typu Wspólnoty Europejskiej i speł-

z wizytą u...

niają wymagania III klasy dokładności
OIML (Międzynarodowej Organizacji
Metrologii Prawnej). Jak twierdzi
Zenon Kolanowski, są w stanie zważyć wszystko. Pytany o konkurencję
odpowiada – „Tak naprawdę trudno
to ocenić. Nie rywalizujemy z nikim
bezpośrednio. Niewątpliwie jest dużo
firm oferujących wagi i montaż ale
nie są one bezpośrednim producentem.” Pytany o największy sukces
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stoczniowym, wydobywczym, spożywczym, w produkcji kruszyw,
budowie autostrad, w hutnictwie,
w handlu i rolnictwie. Produkujemy
urządzenia pracujące w skrajnie
ciężkich warunkach, np. w produkcji
i przeładunku nawozów sztucznych,
kopalniach, kamieniołomach. A więc
możemy mówić o dużym rozdrobnieniu na rynku. Nie mamy klienta
strategicznego, którego brak zamó-

to zapewnić lepszą wydajność pracy
i zwiększyć identyfikację z firmą.
Mimo wysokiej niezawodności produkowanych wag, istnieje w Masie
dział serwisowy liczący docelowo ok.
10 osób.
Dziesięcioletnia działalność firmy została już doceniona na rynku. W 2006
roku Masa została laureatem piątej
edycji ogólnopolskiego programu gospodarczo-konsumenckiego „Solidna

Komora do śrutowania, którą dysponuje firma Masa ma
wymiary 12,5x5x3 m

Na tym etapie wagi są spawane

Lakierowanie wagi w komorze lakierniczej

Gotowe wagi dostarczane są do klientów transportem
samochodowym

Fot. Łukasz Golański

swojego przedsiębiorstwa odpowiada:
„Chyba to tempo wzrostu, które udało
nam się utrzymać i doprowadzić do
pułapu, który nas zadowala i pozwala
zachować płynność finansową”.
Kontrahenci Masy są rozsiani po
całym kraju. W Polsce największym
klientem jest Skanska S.A, która zakupiła dotychczas kilkadziesiąt wag.
Poza tym jest szereg mniejszych firm,
które potrzebowały tylko jednego produktu z oferty.
„Obsługujemy
klientów
działających w transporcie, przemyśle

wień mógłby wpłynąć negatywnie
na naszą kondycję. Mamy też wielu
klientów na Litwie, Łotwie i w Estonii. Jesteśmy stabilnie funkcjonującym przedsiębiorstwem” – zapewnia
Zenon Kolanowski.
Co ciekawe Masa praktycznie nie
prowadzi
działań
promocyjnych.
(5 tys. zł rocznie, przy obrotach
8 mln zł). Tu stawia się prawie wyłącznie na tzw. „pocztę pantoflową”, która,
jak twierdzi szef firmy, jest najlepszą
formą reklamy. Wszyscy pracownicy
są w fabryce zatrudnieni na stałe. Ma

Firma”, którego celem jest tworzenie
ruchu skupiającego przedsiębiorców
myślących nie tylko przez pryzmat
własnego zysku. Ponadto w 2003
roku firma otrzymała prestiżowy tytuł
„Europrodukt 2003” za wagę samochodową typu Mars-ST. Założeniem
tego konkursu jest promocja tych
podmiotów i produktów, które dostosowały się do norm obowiązujących
w krajach Unii Europejskiej i trwale
umacniają swoją pozycję na rynku.
My życzymy kolejnych sukcesów

i dalszej, owocnej działalności. 
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