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Veel belangstelling voor de officiële opening van Vynckier’s nieuwe distribu-
tiecentrum in Moeskroen.

Vynckier: groot in slim 
gereedschap
Vynckier kennen we van merken als Teng Tools en Telwin. De 
gereedschappenleverancier, die nog maar goed 20 jaar geleden 
als eenmansbedrijfje begon en sindsdien spectaculair groeide, 
is opnieuw uit zijn jasje gegroeid. Wat Vynckier het autobedrijf 
te bieden heeft? AMT maakte een Tour door Vynckier’s nieuwe 
huisvesting om dat te ontdekken.

In 1992 nam de jonge ondernemer 
Bart Vynckier de activiteiten van 
Rewer, een éénmansbedrijf in handge-
reedschappen, over. In 1998 werd het 
bedrijf in Oostnieuwkerke te klein en 
verhuisde Vynckier naar Roeselare. In 
2006 was het ook daar weer te klein en 
verhuisde Vynckier naar Moeskroen. 
Maar de groei gaat door en dus betrok 
Vynckier vorig jaar een splinternieuw 
distributiecentrum 1500 meter ver-
derop in Moeskroen.
Daar treffen we 8.000 m2 aan, gevuld 
met gereedschappen, equipment 
en machines. Hier staan niet minder 
dan 13.000 verschillende producten 
op voorraad. Bij elkaar vullen ze een 
vuistdikke catalogus, die Vynckier in 
het huidige internettijdperk nog altijd 
40.000 keer verspreidt. Natuurlijk is 
het hele assortiment ook digitaal te 
bekijken. Wel even opletten, want de 
website Vynckier.com verwijst naar 
een Brits bedrijf, Vynckier.be naar 

Garage Vynckier en Vynckier.nl bestaat 
niet. Typ dus: Vynckier.biz.

Slimme 
gereedschapsdoosjes
Bij de tour door de nieuwe huisvesting 
maken we een stop bij Teng Tools. 
Meest in het oog springend hier zijn 
natuurlijk de gelikte witte Teng Tools-
Husqvarna gereedschapskarren voor 
het JM-motorcrossteam. Goed nieuws: 
ze zijn gewoon in het assortiment 
opgenomen! Minder opvallend, maar 
zeker zo praktisch is de verpakking van 
de Teng Tools-handgereedschapsets. 
Die zitten in trays waarvan de deksels 
eenvoudig te verwijderen zijn. Dankzij 
zwaluwstaartverbindingen zijn de 
trays met elkaar te verbinden. En 
omdat ze de juiste afmetingen heb-
ben, zijn ze dan geschikt als inlay in de 
lades van de gereedschapskar. Heel 
slim!
We maken een stop bij Metal Works, 

een jong merk met een breed as-
sortiment in automotive. Van kriks tot 
lasapparaten, van kabeltangen tot 
wandkasten en van olie-aftapappa-
ratuur tot ultrasoonreinigers. Daarna 
door naar Gar Zekler, het merk van 
werkkleding, werkschoenen en PBM’s.

Lucht in de werkplaats
Bij Aircraft leren we dat Vynckier op 
een verzinkte ketel van een compres-
sor maar liefst 15 jaar garantie geeft. 
Een stalen variant is goed voor tien 
jaar en is de compressor van Chinese 
makelij, dan strekt de garantie niet 
langer dan twee jaar. Maar goed, daar 
is de prijs dan ook naar. Overigens kan 
Vynckier ook de luchtgereedschap-
pen en -leidingen in de werkplaats 
verzorgen. Dat laatste kan in kunststof 
of mooi strak in aluminium.
De stops bij Heco (werkplaatskasten 
en wandpanelen), bij Protemp (werk-
plaatsverwarming) en bij Optimum en 
Metallcraft (industriële metaalbewer-
kingsmachines) slaan we even over 
om te finishen bij Telwin. Bij dat merk 
zijn de Doctor 30- en 50-batterijladers 
nieuw. Ze zijn niet alleen in staat een 
achttraps laadcyclus met tussentijdse 
controles uit te voeren, maar doen ook 
een batterijtest, starttest en alterna-
tortest.

Welk handgereedschap 
mis je?
Het hypermoderne Vynckier-distribu-
tiecentrum, dat deels is gevuld met 
slim handgereedschap doet denken 
aan de vragen over handgereedschap 
die we je pas gesteld hebben. Onder 
meer: “Welk gereedschap helpt je echt 
productiever te werken? Met welk 
supergereedschap krijg je klussen 
gedaan die anders onmogelijk zijn? 
Waar zou nog gereedschap voor 
uitgevonden moeten worden? En: Heb 
jij zelf gereedschap gemodificeerd 
om praktisch te kunnen werken?” De 
antwoorden op die vragen lees je in 
het Thema-artikel op pagina 42 in deze 
AMT.

Wow, ziet er goed uit die spierwitte Teng Tool Husqvarna-gereedschapskar-
ren.

Op www.vynckier.biz een stuk 
gereedschap uit alle hoeken bekij-
ken? Dat kan, Vynckier maakt alle 
plaatjes in zijn eigen fotostudio. 
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