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HANDELSONDERNEMING MET BREED GAMMA

Van steeksleutel tot
perslucht

Of het nu gaat om gereedschappen en componenten voor drijftechniek, slijptechniek, compressoren, lasapparatuur, of complete werkplaatsinrichtingen,
bij Techno Brabant ligt het allemaal op voorraad in het magazijn, of het kan
besteld en snel geleverd worden. De technische handelsonderneming
bedient vele sectoren, waarvan de metaalbranche tot de belangijkste
behoort. Onderhoud van gereedschappen is daar ook deel van.

triële bedrĳvigheid, zoals lassen, constructie,
machinebouw, verspanen, ferro- en non-ferrobedrĳven. We leveren alles wat een metaalproducent nodig heeft op het gebied van onder meer
frezen, boren, pneumatiek, hydrauliek, aandrĳftechniek; kortom een grote diversiteit aan
metaalgerelateerd productiewerk.’’
DIVERSITEIT AAN KLANTEN
Techno Brabant heeft 100.000 items of producten in het assortiment. Het pand aan de
Nĳverheidsweg annex winkel met afhaalbalie in
Oudenbosch oogt dan ook als een indrukwekkend voorraadmagazĳn, met een mega-range
aan onderdelen, componenten en apparaten,
van de kleinste moeren, boutjes, tandwielen,
lagers, elektrische handgereedschappen tot
compressoren en verrĳdbare afzuigers van lasdampen. Alles overzichtelĳk gerangschikt op
stellingen en in vakken, met de namen van de
klanten erbĳ die frequent bevoorraad worden.
Naast de hardware aan metalen onderdelen, de
steeksleutels of de boormachines, kan de klant
bĳ Techno Brabant ook terecht voor items als
werkkleding, veiligheidsschoenen, takelapparatuur, kwasten, technische vloeistoffen. Zo verkoopt Techno Brabant ook sprays onder eigen
label.

Rien van Rijsbergen, één van de vier directeur-eigenaren bij Techno Brabant.

Compressoren, lasapparatuur, reinigingsmachines, elektrische handgereedschappen, lagers,
kettingen. En dat is nog maar een zeer bescheiden deel van de productvoorraad bĳ technische
handelsonderneming Techno Brabant BV in
Oudenbosch, opgericht in 2002 door vier voormalige medewerkers van een andere WestBrabantse handelsonderneming. Met 32 werknemers - administratief, commercieel en monteurs
– en een filiaal in Breda, is het bedrĳf uitgegroeid tot een toonaangevende regionale toele-
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verancier in het zuiden van het land van technische producten en machines in veel sectoren,
van de metaalbranche tot de scheepvaart, transportsector en landbouw aan toe. Daarnaast runt
Techno Brabant in Oudenbosch Machinehandel
Vergouwen BV, die machines en gereedschappen levert voor de bouwnĳverheid en machinale houtbewerking.
“Circa 60 procent van de activiteiten van Techno
Brabant”, vertelt Rien van Rĳsbergen, één van
de vier directeur-eigenaren, “is gericht op indus-

‘Veel bedrijven hebben de
laatste jaren hun technische
magazijnen afgestoten’
Van Rĳsbergen schat het crediteurenbestand op
dit moment op rond de 1900. Omzetcĳfers geeft
hĳ liever niet prĳs, maar “stabiliteit tot lichte
groei in omzet” is wel de huidige trend. “Omdat
we leveren aan veel verschillende branches hoeven we ons niet direct zorgen te maken als de
ene of andere branche kampt met een dip.”
Van Rĳsbergen is dan ook ingenomen met de
“enorme diversiteit” aan klanten en het daar-

Ruim 100.000 items of producten
zitten er in het assortiment.

mee samenhangende gevarieerde aanbod aan
producten. Of het nu gaat om een order voor
een draaibank, kolomboormachine of lintzaagmachine: dagelĳks zitten de servicewagens van
Techno Brabant op de weg om bestellingen af te
leveren, van de Hoeksche Waard in ZuidHolland tot Zeeland, Tilburg en Limburg aan
toe. En huren van gereedschappen kan bĳ
Techno Brabant ook. “Die diversiteit aan branches waar je mee in aanraking komt, maakt het
werk als handelsonderneming ook zo boeiend.
We hebben een smid die nog een klassiek hekwerk maakt, maar ook een verpakkingsproducent als Smurfit Kappa. En we zĳn leverancier
van gereedschappen en apparatuur voor technische leslokalen voor ROC’s.”
PREVENTIEF ONDERHOUD
Alle machines die Techno Brabant verkoop of
verhuurt, worden door het bedrĳf zelf geïnstalleerd. “We verzorgen het complete traject,
nodig om de juiste kwaliteit te waarborgen. Zo
zĳn we ook importeur van hoogfrequent machines van Bosch, die bĳ metaal- en bronsgieterĳen
30 tot 40 procent meer presteren doordat het
toerental tĳdens de belasting nauwelĳks
afneemt. Dit in tegenstelling tot 220 volt slĳpers
die in vol gebruik minimaal 30 tot 40 procent
aan toerental verliezen.”
Reparaties en servicebeurten aan gereedschappen en machines voert Techno Brabant uit in de

eigen werkplaats of met de buitendienstmedewerkers op locatie van de klant. “Deze medewerkers”, aldus Van Rĳsbergen, “houden voor
ons de vinger aan de pols voor wat betreft mogelĳkheden voor after sales. We komen bĳvoorbeeld binnen voor de levering van een verspanende machine, maar zien dan ook dat de
afzuiging van lasdampen niet helemaal op orde
is. Daar kun je de klant dan over adviseren, hem
een probleem uit handen nemen. In het opbouwen van een relatie met de klant zit onze drive
en toegevoegde waarde.”
“De bedrĳven die 24/7 draaien, beschikken zelf
wel over een basisvoorraad aan gereedschappen
en onderdelen. Maar negen van de tien bedrĳven hebben zich de laatste jaren toegelegd op
hun core-business en hun technische magazĳnen afgestoten. Ook vanwege een tekort aan
technisch onderhoudspersoneel en door de crisis is preventief onderhoud veelal wegbezuinigd.
Dat heeft de duurzaamheid en efficiënte werking van machines en gereedschappen niet
altĳd bevorderd. Met het op een laag pitje zetten van onderhoud verdween ook vaak waardevolle en innovatieve kennis over gereedschappen en machines. In die leemte kunnen wĳ nu
voorzien en de klant ontzorgen.”
PERSLUCHT
Neem compressoren voor perslucht. Ieder
(metaal)bedrĳf heeft voor zĳn pneumatisch aan-

gestuurde machines perslucht nodig, vaak
omschreven als de vierde energiebron. Techno
Brabant levert de compressoren, in verschillende voltages en merken, met als topmerk de
schroefcompressoren van het Amerikaanse
Ingersoll Rand, al mee dan honderd jaar een
wereldspeler op het gebied van compressoren,
waarvoor Techno Brabant voor Nederland eveneens dealer is.
Van Rĳsbergen: “Behalve compressoren leveren,
ontzorgen we een bedrĳf ook als het al schroefcompressoren heeft, maar niet de onderhoudskennis. Compressoren moeten de lucht niet
alleen bĳ een bepaalde druk persen en met een
bepaalde capaciteit, maar ook met de juiste
kwaliteit. Dat is onder meer van belang bĳ verpakkingen voor de food-industrie. Je wilt geen
oliedeeltjes uit persluchtsystemen in de voedselketen. We adviseren dan bĳvoorbeeld om bĳ de
compressoren drogers en filters te plaatsen.”
Op het voorkomen van verspilling van perslucht
is Techno Brabant ook bedacht. “Bĳ bedrĳven
waar je binnenkomt hoor je vaak het sissen van
perslucht. Er wordt nutteloos perslucht weggeblazen via kleine gaatjes. Dat kan stilstand van
productie veroorzaken. Wĳ doen metingen om
de lekkages te ontdekken. Daarmee is een kosten- en energiebesparing van 20 tot 60 procent
haalbaar. Het gaat om duizenden euro’s per jaar
die anders weggeblazen worden.”
Techno Brabant neemt de klant ook het voortraject uit handen dat nodig is voor de NEN
ISO-keuringen van machines en gereedschappen. Zo valideert en kalibreert het bedrĳf alle
lasapparatuur volgens de verplichte Europese
EN-1090 norm. “Bĳ valideren wordt gecontroleerd of het aangegeven amperage en voltage op
de displays overeenkomen met de werkelĳkheid. Wĳ voeren de keuring niet zelf uit, maar
brengen de apparatuur in een staat van gereedheid zodat bĳ de audit aan de normen voldaan
wordt. Helemaal in de lĳn dus met onze missie
tot ontzorgen, die ook besparingen voor de
klant oplevert en waarmee hoge reparatiekosten zĳn te vermĳden.”•
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