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Experimenteerdoos met 10
projecten, zonder solderen | 
€16,50
EDU01

Training & Education
       GOTRON 
       PROFESSIONAL
ZAKELIJK ACCOUNT
Bestel je materiaal voor een overheidsinstelling,
trainingscentrum of school? Vraag je zakelijk account
aan via www.gotron.be/zakelijke-aankopen!

SpecialSpecialSpecial

Scan de QR-code voor
meer info!

Service & Verkoop vanuit 3 winkels in Aalst, Gent & Hasselt

Gratis levering vanaf 75€ incl. BTW

Dagelijkse verzending om 14 uur

Meer dan 15.000 referenties in voorraad

Offertes op maat & persoonlijk contact

Meer dan 35 jaar ervaring!

Autorange digitale
multimeter |  €29,95
UT133A

Starterspakket met o.a. soldeerstation,
meettoestel en helpend handje |  €60
STARTPACK2

Loupelamp 5D met 60
leds |  €79
OULUX720

Basis Starterspakket met o.a.
soldeerbout en meettoestel  |  €37,95
STARTPACK1

Soldeerkit met soldeerbout en 2
projecten om zelf te solderen |  €24,95
EDU03

Producten
IN DE KIJKER!

Starterskit voor Arduino met
meer dan 150 onderdelen en
een Elektor brochure |  €59,95
19440

12-in-1 bouwkit op 
zonne-energie |  €29,90
KSR17

Boek Elektronica Echt niet moeilijk - de basis
van elektronica praktisch benaderd |  €38,40
ELEKTUUR1

2 Wiha schroevendraaiers
SL/PZ |  €19,95
SB328

Set
schroeven-
draaiers 
en tangen | 
€59,90
ST-7638

Fluke True RMS
multimeter |  €295

FLUKE-115

Helpend handje
met 4 armen | 
€25,90
HH7

https://www.gotron.be/educatieve-experimenteerdoos.html
https://www.gotron.be/elektor-arduino-electronics-bundle.html
https://www.gotron.be/bouwkit-op-zonne-energie-12-in-1.html
https://www.gotron.be/helpend-handje-met-4-armen.html
https://www.gotron.be/compacte-digitale-multimeter-11gtr6.html
https://www.gotron.be/compacte-true-rms-multimeter-voor-universeel-gebruik.html
https://www.gotron.be/led-loupelamp-5-dioptrie-dioptrie-met-60-smd-leds-dim.html
https://www.gotron.be/set-van-geisoleerde-schroevendraaiers-en-tangen.html
https://www.gotron.be/wiha-geisoleerde-schroevendraaierset-2-delig-sl-pz.html
https://www.gotron.be/elektronica-echt-niet-moeilijk-1-2-3-experimenten-met-gelijkstroom-wisselstroom-en-digitale-techniek.html
https://www.gotron.be/starterspakket-met-soldeerbout-meettoestel.html
https://www.gotron.be/starterspakket-met-soldeerstation-meettoestel.html
https://www.gotron.be/educatieve-sodeer-starterskit.html


Weller 40W soldeerbout |  €71,10
SPI-41

HET JUISTE GEREEDSCHAP
VOOR ELKE SOLDEERKLUS!

Soldeer efficiënter en
veiliger met deze
toebehoren!
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E

F

A. Rookafzuiger  €52,90 | ZD153A
B. Soldeermat | €16.95 | LM16 
C. Klemkit voor print | €11,62 | VTHH6 
D. Desoldeerpomp | €4,90 | SD01  
E. Helpend handje | €16 | VTHH3 
F. Soldeerbouthouder | €4,95 | SBSTAND2
G. Soldeertin - diverse soorten | STAN
H. Soldeeraccessoires | €5,98 | VTSA

BBC
MICRO:BIT
Leer de basis van programmeren
met deze micro-computer! Van
kleine eenvoudige projectjes tot
uitdagende codeerproblemen: de
mogelijkheden zijn eindeloos! Micro:Bit Bundle met bordje,

batterijhouder, batterijen en
micro USB |  €22,95
MBV2GOBUNDLE

Pïano-
module | 

€14,95
WPSH455

Robot (incl.
Microbit) | 
€74,90
KSR20

Robot (excl. Microbit) |  €39,95
MAQUEEN

Robotica Kit  (excl.
Microbit) |  €65

JOYCAR

Leren
& Experimenteren!

Makey Makey - Vorm dagdagelijkse
dingen om tot een touchpad. |  €54,90
KIT-14478

5-in-1 instelbare
robot - manueel
te programmeren
|  €39,90
KSR19

Robotarm voor
Raspberry Pi |  €54,90
WS16376

Experimenteerbox
voor Raspberry Pi met
tal van sensoren en
modules |  €272,25
JOYPI

Weller WE1010 soldeerstation met tang, soldeertin
en extra punt |  €245,39
WE1010EDU

48W soldeerstation
met keramisch
verwarmelement | 
€59,95
SPS-500

G

H

Hoogwaardig Weller soldeerstation met 95W soldeerpost,
80W soldeerbout en bouthouder |  €444,82
WT1012

Soldeerstation voor SMD-
componenten |  €89,05
VTTS210

Soldeerset met
soldeerbout, tin en
desoldeerpomp | 
€17,30
SB30SET

Multitool om te graveren, frezen,
scherpen, slijpen, etc. - geleverd met

5 accessoires |  €63,95
DRE3000/5

Dremel Versatip Gassoldeerbout met
accessoires |  €49,90

DRE2000JA

Gebruiksvriendelijk
gereedschap voor al je
herstel-, renovatie- en
hergebruikprojecten!

https://www.gotron.be/makey-makey-standaard-kit-by-joylabz-3gtrf10.html
https://www.gotron.be/instelbare-robot-5-in-1-3gf11.html
https://www.gotron.be/experimenteer-box-voor-raspberry-pi-3b-3b-en-4b.html
https://www.gotron.be/robotarm-kit-voor-raspberry-pi-8gf2.html
https://www.gotron.be/weller-we1010-educational-kit-met-70w-soldeerstation-tang-170m-soldeertin-en-stift-et-b.html
https://www.gotron.be/soldeerpost-digitaal-95w-230v-met-soldeerbout-wsp80-80w.html
https://www.gotron.be/soldeerset-met-30w-soldeerbout.html
https://www.gotron.be/analoog-soldeerstation-48w-150-450-c.html
https://www.gotron.be/9gtrf6-multifunctioneel-soldeerstation-voor-smd-componenten.html
https://www.gotron.be/weller-soldeerbout-40-watt-230v-met-long-lifepunt.html
https://www.gotron.be/dremel-2000ja-versatip-2000ja-met-accessores.html
https://www.gotron.be/dremelset-3000-5-met-5-accessoires.html
https://www.gotron.be/micro-bit-v2-0-go-bundle-met-speaker-en-microfoon.html
https://www.gotron.be/joy-car-is-een-autonome-robotica-kit-gebaseerd-op-micro-bit-joycar.html
https://www.gotron.be/robot-voor-microbit-maqueen.html
https://www.gotron.be/piano-shield-voor-microbit.html
https://www.gotron.be/tobbie-ii-micro-bit-kit-3gtr8.html
https://www.gotron.be/rookafzuiger-9gf1.html
https://www.gotron.be/siliconen-soldeermat-45-x-33-cm.html
https://www.gotron.be/klemkit-voor-printplaat.html
https://www.gotron.be/metalen-desoldeerpomp-met-antistatische-punt.html
https://www.gotron.be/universele-soldeerbouthouder-2.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=stan
https://www.gotron.be/derde-hand-met-vergrootglas-ledlamp-en-soldeerbouthouder-9gf4.html
https://www.gotron.be/set-soldeeraccessoires.html


De semi-professionele multimeters van Uni-T zijn, dankzij
hun mooie prijs-kwaliteit-verhouding, zeer geschikt voor
gebruik op school of thuis. 

ARDUINO
KITS!

Aardingstester |  €185,10
UT522

Autorange digitale
multimeter |  €25
UT131A

Manual range digitale
multimeter |  €37,85
UT39C

LAN kabeltester |  €17,05
UT681L

CO2-meter |  €95
A37

IR Thermometer voor
lichaamstemperatuur | 
€19,90
UT305H

2-kanaals-
oscilloscoop | 
€349
UTD2052CL

Autorange
Ampéretang |  €70
UT204R

Hybride
Werken & Leren

Succesvol

Ledlamp met 
draadloze oplader voor
smartphone |  €39,95
LTLGQ3M2BK

Conference Speaker
met USB |  €84,50
CSPR10010BK

Bedrade microfoon
met USB |  €23,50
MICTU100BK

5-poort gigabit Netwerk switch |  €25
HUB500EM

AC1200 Dual Band
Wifi Repeater | 
€49,06
EM4597

Hoekstopcontact met 2 USB's |  €33,42
ESTILO-USB

Webcam Full
HD |  €39
WEBCAM1

LABO
VOEDINGEN
Een labovoeding zet
wisselstroom (AC) om in
gelijkstroom (DC). Je kan
zeer eenvoudig de
spanning en stroom
aanpassen, wat zeer
handig is bij het
experimenteren! 

Drievoudige labovoeding: 2 x (0-30V) en 2x
(0-5A) en 1 x 5V, 3A |  €240,10
PL3005T

0-30V, 0-3A | 
€89,10
PL-3003H

0-30V, 0-5A | 
€109,10
PL-3005X

0-30V, 0-5A - programmeerbaar
|  €173,35
LABPS3005DN

Met de Arduino Starterskit leer je op een
praktische manier de basis van Arduino
kennen. Deze bevat 15 projecten en alle
benodigdheden om de projecten te doen
slagen. |  €90
K000007

UNO Basisbord | 
€25,95
A000066

De Opla IoT kit bevat 8 Internet
of Things projecten om te leren
hoe je alledaagse dingen 'smart'
kan maken |  €119,79
AKX000026

De Arduino Engineering Kit
bevat de hardware, software en
een online lessenpakket om
leerlingen de basisprincipes van
STEM aan te leren. Het bevat 3
projecten waarbij de beginselen
van elektromechanica en
programmeren aan bod komen. | 
€240,79
AKX000022

De Arduino Sensorkit leert je hoe je
basis grove-sensoren moet connecteren
en programmeren |  €29,90
TPX00031

https://www.gotron.be/compacte-digitale-multimeter-autorange-klein-model.html
https://www.gotron.be/digitale-aardingsmeter.html
https://www.gotron.be/digitale-multimeter-manueel-bereik.html
https://www.gotron.be/ut204r-digitale-amperetang-auto-range.html
https://www.gotron.be/co2-meter-uni-t-13gf1.html
https://www.gotron.be/2-kanaals-oscilloscoop-2-x-50mhz-digital-storage.html
https://www.gotron.be/infrarood-thermometer-voor-lichaamstemperatuur.html
https://www.gotron.be/eenvoudige-lan-kabel-tester-rj45-rj11-uni-t.html
https://www.gotron.be/webcam-full-hd-1080p.html
https://www.gotron.be/conference-speaker-2-5-w-13gtr2-touch-bediening-usb-gevoed-zwart.html
https://www.gotron.be/ledlamp-met-draadloze-lader-voor-smartphone.html
https://www.gotron.be/bedrade-microfoon-met-usb-aansluiting-10gf8.html
https://www.gotron.be/eminent-ac1200-dual-band-wifi-repeater.html
https://www.gotron.be/eminent-5-poort-gigabit-netwerk-switch.html
https://www.gotron.be/hoekstopcontact-met-2xusb.html
https://www.gotron.be/compacte-labovoeding-met-lcd-display-0-30v-0-3a-enkel.html
https://www.gotron.be/labovoeding-met-lcd-display-0-30v-0-5a-enkel.html
https://www.gotron.be/labovoeding-met-2-lcd-displays-2x-0-30v-2x-0-5a-5v-3a.html
https://www.gotron.be/programmeerbare-labovoeding-0-30-vdc-5-a-max-dubbele-led-display-met-usb-2-0-interface.html
https://www.gotron.be/8gf4-arduino-genuino-kit-met-uno-board-rev3.html
https://www.gotron.be/arduino-sensor-kit-basis-voor-grove-sensoren.html
https://www.gotron.be/opla-iot-kit-incl-12-maand-create-maker-plan.html
https://www.gotron.be/arduino-engineering-kit-rev-2.html
https://www.gotron.be/arduino-uno-rev3-programmeerbord.html


Leo de Bethunelaan 101 - 9300 Aalst
053 78 30 83 - aalst@gotron.be 
      ma-vr 9u-12u & 13u-18u
      za 9u-12u & 13u-17u

Lange Violettestraat 8 - 9000 Gent
09 225 42 02 - gent@gotron.be 
      di-vr 9u-12u30 & 13u30-18u
      za 10u-12u30 & 13u30-16u

Kuringersteenweg 297 - 3500 Hasselt
011 27 28 00 - hasselt@gotron.be 
      ma-vr 9u-12u30 & 13u30-18u
      za 10u-12u30 & 13u30-16u

AALST  

GENT

HASSELT  

35 JAAR ERVARING 3 ECHTE WINKELS

Prijzen zijn geldig tot en met 31/10/2022 of zolang de voorraad strekt. De
vermelde prijzen zijn in euro, incl. BTW, bebat, recupel en andere taksen.
Promoties zijn niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Onder
voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten. Afbeeldingen kunnen
afwijken van de werkelijkheid. Indien een artikel uitgeput zou zijn, proberen wij
indien mogelijk een vervangartikel voor te stellen. Niet op de openbare weg
gooien. (C) Gotron BV - V.U. Gotron BV, Leo de Bethunelaan 101, 9300 Aalst 

WWW.GOTRON.BE

Onmisbaar
BIJ PROTOTYPING

COMPONENTEN
SETS
Wij hebben een ruim assortiment aan
elektronische componenten die we
zowel per stuk als in sets aanbieden.
De hoeveelheidskortingen op losse
componenten kan je, nadat je
ingelogd bent op jouw account,
bekijken via www.gotron.be.

Set met schakelaars &
drukknoppen |  €32,95
VCS300

Set met print-
connectoren |  €19,90
VCS202

Connectoren voor
laagspanning |  €19,95
VCS200

Set met spannings-
regelaars |  €24,90
VCS100

Set met leds | 
€10,50
WCS101

Set precisie-
schroevendraaiers |  €14,90
STD-156

Set geïsoleerde precisie-
schroevendraaiers | 
€17,95
STD-9605

16" gereedschapskoffer met
metalen sloten |  €15,95
OM16M

Assortimentsdoos met 18 schotten |  €4,66
EROPP01

Vergrootglas
met led |  €9,90
VTMG14D

Striptang Wiha Classic |  €18
Z55001160

Tangenset met geïsoleerd
handvat |  €22,90
77115

Hoogwaardig
installatie-
gereedschap
Wiha - 23-delig
|  €331,60
45289

Lift-up
bithouder 
Wiha met 6 bits
|  €69,80
38611

A. Breadboard met 830 gaten | €6,75 | BB830  - B. Breadboard met
400 gaten | €5.50 | BB400 - C. Jumper Wire - male/male - 40 pcs |
€4,50 | JUMPMM40 - D. Jumper Wires naar Kroko | €4,50 | JUMPCRO  
- E. Jumper Wires - 65 pcs | €3,95 | WJW009 - F. Jumper Wires naar
testpunt | €4,25 | JUMPCLA - G. Montagedraad 90m | €11,50 | MCASS

A B

C

D

E

FG

https://www.gotron.be/soldeerloos-breadboard-met-830-ronde-gaten-wit.html
https://www.gotron.be/soldeerloos-breadboard-met-400-ronde-gaten-wit.html
https://www.gotron.be/jumper-kabel-mannelijk-mannelijk-40-x-18cm.html
https://www.gotron.be/set-awg-draadbruggen-1pin-man-man-65st-10gtr6.html
https://www.gotron.be/set-met-6-jumper-wires-naar-kroko-klem-6-kleuren.html
https://www.gotron.be/set-met-2-jumper-wires-naar-clips.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=mcass
https://www.gotron.be/set-met-drukknoppen-en-schakelaars.html
https://www.gotron.be/wcs202-printconnectoren-set.html
https://www.gotron.be/connectoren-voor-laagspanningstoepassingen-set.html
https://www.gotron.be/spanningsregelaar-set.html
https://www.gotron.be/assortiment-veelkleurige-leds.html
https://www.gotron.be/6pcs-precisie-schroevendraaierset-1.html
https://www.gotron.be/16-gereedschapskoffer-met-metalen-sloten.html
https://www.gotron.be/led-loep-6-12-dioptrie-7gtrf2.html
https://www.gotron.be/striptang-wiha-classic.html
https://www.gotron.be/erro-assortimentsdoos-met-18-schotten-320x265x50-mm.html
https://www.gotron.be/wallbox-installatie-set.html
https://www.gotron.be/magazijn-bithouder-liftup-wiha-6gtrf5.html
https://www.gotron.be/set-van-6-geisoleerde-schroevendraaiers.html
https://www.gotron.be/tangenset-met-geisoleerd-handvat.html

