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Techno Center Noord:

Verwarming
verlengt vaarseizoen!

In het hart van het Friese watersportgebied, via de Houkesloot makkelijk bereikbaar vanaf
het Sneekermeer, werkt Techno Center Noord aan het comfort van iedere pleziervaarder
die van een behaaglijke temperatuur houdt. De servicedochter van importeur Eberca is
gespecialiseerd in Eberspächer stand- en bijverwarmingen, en de enige overgebleven dealer
in Friesland die Kabola levert. Bovendien zorgt het bedrijf steeds vaker voor de integratie
met een aircosysteem.
“Dicht bij onze klanten, dan kan
iedereen weer snel van zijn boot
genieten.” Zo verwoordt Othni Rigot
het uitgangspunt van Techno Center
Noord. Een bekende naam op de
Friese meren, en niet alleen vanwege
het moederbedrijf Eberca dat importeur is van een aantal topmerken
als Eberspächer verwarmingen en
Marvair scheepairconditioning. “Waar
Eberca als groothandel levert aan
werven en jachttechnische bedrijven,
zijn wij de lokale hoofddealer met de
echte merkkennis voor service en
onderhoud; voor particulier en bedrijf.
Natuurlijk van onze eigen producten,
maar ook van andere gerenommeerde
merken als Kabola, Victron en Truma.
De TCN-vestiging op een dikke tweehonderd kilometer van het Ebercahoofdkantoor in Numansdorp vindt
Rigot niet meer dan logisch: “Friesland
is de provincie waar de meeste boten
gebouwd werden, en nu kunnen we
klanten makkelijk direct ondersteunen
en kunnen ze eventueel aan de werkplaats aanmeren. Natuurlijk beschikken
we ook over een servicewagen om snel
op locatie bij particulieren, verhuurbedrijven, jachthavens en andere locaties
de klanten van dienst te zijn.”

In april de trossen los
Wie het heeft over verwarming, of
beter: klimaatbeheersing, heeft het
op de eerste plaats over comfort. Hoe
het gebrek daaraan het vaarplezier
danig kan bederven, ziet Rigot helaas
maar al te vaak: “Die drie weken per
jaar dat je vakantie hebt en er met de
boot op uit trekt, wil je niet opeens

met je kinderen in de kou zitten in
een natte en vochtige boot omdat de
verwarming het niet doet. Het zijn ook
niet de kosten als je een keer naar je
verwarmingsinstallatie laat kijken.” En
voor wie nog geen verwarming heeft,
is het een goed idee om daar eens
serieus over na te denken. “Het installeren van een verwarming verlengt je
vaarseizoen en het comfort aanzienlijk.
Zo kunnen al lekker vroeg in april de
trossen los en vaar je moeiteloos door
tot in november. Veel mensen klagen
dat ze maar weinig kunnen varen, maar
dat probleem is nu dus opgelost.” Ook
met het onaantrekkelijke beeld van
binnenkomen in een koud, vocht schip
rekent TCN afdoende af. Rigot: “Wij
hebben systemen die je op afstand
kunt aanzetten, dus als je aan boord
komt is het lekker warm.” Daarnaast is
een mooi jacht zonder airconditioning
eigenlijk niet meer van deze tijd, zeker
bij de schepen vanaf een meter of vijftien, zo laat de praktijk zien. “Je werkt
op kantoor prettiger dankzij airco,
je zet in de auto de airco aan, en op
de boot zou je dan opeens ’s nachts
moeten kunnen slapen bij een hitte
van 33 graden?”, is de ontnuchterende
vraag die Rigot volkomen terecht stelt.
Airco aan boord levert een aanzienlijke
verhoging van het vaarcomfort en
-plezier. Ongeacht of het gaat om het
koelen van een enkel vertrek als de
stuurhut of van het gehele schip. Slim:
tegenwoordig kan de verwarming met
de airconditioning worden geïntegreerd, en zijn er mogelijkheden om de
restwarmte van motor en/of generator
te benutten.
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Behoud van de boot
Behalve comfort is ook veiligheid
een belangrijke overweging voor een
periodieke controle van het verwarmingssysteem. Nederlands zijn immers
nogal verzot op klussen aan hun bootje,
en zodra het vaartuig drie eigenaars
verder is, weet niemand meer hoe en
hoe goed het elektrisch circuit in elkaar
zit. “We worden regelmatig gebeld
door mensen die een boot hebben
gekocht met kachel, maar geen idee
hebben van de leeftijd, kwaliteit en
veiligheid van de installatie. Ik ben
blij dat ze bellen, want zo kunnen we
problemen voorkomen.” Overigens
meren de meeste klanten niet alleen
voor hun verwarming of airconditioning bij TCN af. Techno Center Noord
heeft een aparte afdeling voor levering,
revisie en reparatie van alle merken
startmotoren, dynamo’s en boegschroeven. Aangevuld met het officiële
distributeurschap van Victron Energy
mobiele energievoorzieningen (zoals
acculaders en omvormers). “Zorg voor
je scheepsinstallaties is het behoud van
je boot”, bevestigt Rigot. “Bij ons heb je

de zekerheid dat je met een technische
partij zaken doet met duidelijke kennis
van zaken en heldere afspraken, dat
we alle onderdelen in huis hebben van
de producten die we verkopen, maar
ook alle andere merken probleemloos
kunnen uitlezen en servicen. Met drie
eigen werkplaatsen in Nederland en
België en een dealernetwerk kunnen
we onze klanten in de hele Benelux van
dienst zijn. ”
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