
Nieuw!

HDMI KABEL ULTRA
SPEED  |  €15.81
HDMI8K2 | 8K@60Hz
en snelheden tot
48Gbps -  2 meter

SOLDEER
ZELF EEN

ARDUINO  
UNO

De eerste Arduino werd in 2005 gelanceerd om
ervoor te zorgen dat iedereen die een idee had,
het via een eenvoudig,  open-source systeem kon
uitvoeren. Arduino keert nu even terug naar de
basis en bracht een Arduino Uno uit  die je
vol ledig vanaf nul  kan bouwen. Je leert  de basis
van elektronica & solderen en het eindresultaat is
een Arduino Uno met Synthesizer-shield!    
Meer informatie kan je vinden via
www.gotron.be/makeyourunokit !

CO MELDER  | 
€27.50
CO-PROFILE1 |
Met Display

UPS 600VA |  €85
AC2305 | Back-upti jd van
ongeveer 15 min. bi j  120W
belasting

66,95€
AKX00037

SOLDEERKIT  
|€19.95

WSL213  | Ledhartje 
om zelf  te solderen

SpecialSpecialSpecial

OKDO ROCK4C+ STARTERSSET |  €125
ROCK4C+START | Startersset met
ROCK4C+ 4GB Single Board Computer,
behuizing,  voeding en al le kabels.  

65W Autolader MET USB C  |  €23.40
GSUSBCCAR | Geschikt voor het opladen
van laptop, tablet of smartphone.

SOLDEERBOUT Li-ION 12W |  €90.90
WLBRK12 | Oplaadbaar via USB

SMART STEKKER   |  €16.50
WIFIP121EWT  | Bedien
apparaten via Wif i  -  
Met energiemeter

Terug 
beschik-

baar!

HQ WILDCAMERA |  €109
WCAM250 | Met 48MP foto-
en 4K videoresolutie

MULTI-BATTERY WERKLAMP |  €99
HL3000 | Te gebruiken met de accu
van powertools van de 7 grootste
fabrikanten.

LED UV BAR |  €38,45
B06209 | Met 9 3W
blackl ight leds

Scan de QR-code
voor meer info!

https://www.gotron.be/arduino-make-your-uno-kit-soldeer-je-eigen-uno-en-een-synthesizer-shield.html
https://www.gotron.be/okdo-rock-4-model-c-startersset-met-rock4c.html
https://www.gotron.be/wildcamera-48mpixel-4kat10fps-ip66.html
https://www.gotron.be/wifi-smart-stekker-penaarde-16a-compact-model-smartlife.html
https://www.gotron.be/multi-battery-led-handlamp-hl3000.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/kits/mini/knipperend-hartje.html
https://www.gotron.be/co-melder-met-display-ng.html
https://www.gotron.be/meten-solderen/solderen/bouten/soldeer/soldeerbout-li-ion-12w-510.html
https://www.gotron.be/led-uv-bar-9.html
https://www.gotron.be/ups-600va-1-x-iec-c13-1-x-type-f-female-1-xusb.html
https://www.gotron.be/ultra-speed-hdmitm-kabel-8kat60hz-48gbps-2-meter.html
https://www.gotron.be/okdo-rock-4-model-c-startersset-met-rock4c.html
https://www.gotron.be/energie/voedingen/auto/usb/usb-autolader-65w-met-1-usb-a-en-1-usb-c-poort.html
https://www.gotron.be/co-melder-met-display-ng.html
https://www.gotron.be/meten-solderen/solderen/bouten/soldeer/soldeerbout-li-ion-12w-510.html
https://www.gotron.be/usb-autolader-65w-met-1-usb-a-en-1-usb-c-poort.html
https://www.gotron.be/makeyourunokit
https://www.gotron.be/ultra-speed-hdmitm-kabel-8kat60hz-48gbps-2-meter.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/kits/mini/knipperend-hartje.html
https://www.gotron.be/wildcamera-48mpixel-4kat10fps-ip66.html
https://www.gotron.be/multi-battery-led-handlamp-hl3000.html
https://www.gotron.be/ups-600va-1-x-iec-c13-1-x-type-f-female-1-xusb.html
https://www.gotron.be/led-uv-bar-9.html
https://www.gotron.be/wifi-smart-stekker-penaarde-16a-compact-model-smartlife.html
https://www.gotron.be/arduino-make-your-uno-kit-soldeer-je-eigen-uno-en-een-synthesizer-shield.html


Scan de QR-code
voor meer info!

OUTDOOR IP CAMERA  

|  €54,50
WIFICO11CWT 

IP CAMERA  IP65 | 

€75,90
WIFICO40CBK 

SOLDEERSTATION  |  €59,95
SPS-500 | Met keramische
verwarmelement

ALKALINE BATTERIJEN |
VANAF €0,95
ANSIND | AAA, AA, C,  D of
9V batteri jen -  Per stuk of
per 10 stuks

Solderen is  een vaardigheid die enige oefening verreist ,  maar
met het juiste materiaal  en een beetje t i jd ben je zo
vertrokken! Meer informatie over welk materiaal  je nodig hebt
en hoe je start  met solderen kan je vinden op onze website via
https://www.gotron.be/solderen!

A. Rookafzuiger met tafelklem | €52,90 | ZD153A -  B.  Helpend
handje | €5.95 | HH1 -  C.  Desoldeerpomp | €4,95 | SD01 -  D.
Soldeermat | €17.96 | TOL14672 -  E.  Klemkit  voor print |
€11,62 | VTHH6 -  F.  Soldeeraccessoires | €5,98 | VTSA

EEN VEILIGE THUIS
BEWAAK JE  HUIS OF BEDRIJF  VANOP AFSTAND!

STARTERSPAKKET  | 
€60,00
STARTPACK2 | Met
o.a.  soldeerstation,
meettoestel  en
helpend handje

SOLDEER STARTERSKIT  |  €24,95
EDU03 | Met soldeerbout,  soldeertin,
tang en 2 projecten om zelf  te solderen. 

LOUPELAMP 5D | €65,00
LL48S-5D | Vergroting van
5D -  48 leds

SOLDEREN
EENVOUDIGER DAN JE  DENKT!  

Soldeer efficiënter
en veiliger met
deze toebehoren!

A

B

C

D

E

F

INDOOR IP
CAMERA  |  €41,50
WIFICI105CWT 

Met een Wif i  camera vergroot je op een eenvoudige,
budgetvriendel i jke wijze de vei l igheid in en om je huis.  
Je kan ze eenvoudig bedienen via een gratis app, je hebt
geen abonnement nodig & de beelden kan je opnemen op
een SD-kaartje.  Meer informatie kan je vinden via
https://www.gotron.be/ip-camera-met-sd-kaart!

Merk in 
de kijker!

Ansmann AG is een Duitse producent van batteri jen,
batteri j laders,  hoofdlampen en powerbanks.  Op 30
jaar t i jd z i jn ze uitgegroeid tot een wereldspeler wat
betreft  de productie van batteri jen en batteri jpacks!Scan de QR-code

voor meer info!

WERK LEDLAMP  | 
€8,95
WL250B | Inclusief
4 x AA batteri jen POWERBANK 

 | €35
PB320PD |
20.000mAh

BATTERIJLADER     
 | €38,90
ANSLADER1 | Voor
AA, AAA, C,  D & 9V

https://www.gotron.be/starterspakket-met-soldeerstation-meettoestel.html
https://www.gotron.be/wifi-camera-voor-buiten-full-hd-1080p-ip65-cloud-microsd-12vdc.html
https://www.gotron.be/wifi-smart-ip-camera-voor-buiten-4gtrf1-nedis-smartlife.html
https://www.gotron.be/led-loupelamp-5-dioptrie-met-48-smd-leds.html
https://www.gotron.be/rookafzuiger-9gf1.html
https://www.gotron.be/metalen-desoldeerpomp-met-antistatische-punt.html
https://www.gotron.be/isolerende-silicone-soldeermat.html
https://www.gotron.be/helpend-handje-met-vergrootglas.html
https://www.gotron.be/set-soldeeraccessoires.html
https://www.gotron.be/klemkit-voor-printplaat.html
https://www.gotron.be/wifi-smart-ip-camera-nsl11-nedis-smartlife.html
https://www.gotron.be/energie/batterijen/niet-oplaadbaar/alkaline.html?brands=ANSMANN
https://www.gotron.be/universele-batterijlader-1-4-aaa-aa-c-d-en-1x9v.html
https://www.gotron.be/werkledwerklamp-wl250b-ansmann.html
https://www.gotron.be/powerbank-20-000mah-met-snellaad-functie-quickcharge.html
https://www.gotron.be/educatieve-sodeer-starterskit.html
https://www.gotron.be/wifi-camera-voor-buiten-full-hd-1080p-ip65-cloud-microsd-12vdc.html
https://www.gotron.be/wifi-smart-ip-camera-voor-buiten-4gtrf1-nedis-smartlife.html
https://www.gotron.be/wifi-smart-ip-camera-nsl11-nedis-smartlife.html
https://www.gotron.be/analoog-soldeerstation-48w-150-450-c.html
https://www.gotron.be/analoog-soldeerstation-48w-150-450-c.html
https://www.gotron.be/educatieve-sodeer-starterskit.html
https://www.gotron.be/starterspakket-met-soldeerstation-meettoestel.html
https://www.gotron.be/led-loupelamp-5-dioptrie-met-48-smd-leds.html
https://www.gotron.be/klemkit-voor-printplaat.html
https://www.gotron.be/set-soldeeraccessoires.html
https://www.gotron.be/isolerende-silicone-soldeermat.html
https://www.gotron.be/metalen-desoldeerpomp-met-antistatische-punt.html
https://www.gotron.be/helpend-handje-met-vergrootglas.html
https://www.gotron.be/rookafzuiger-9gf1.html
https://www.gotron.be/energie/batterijen/niet-oplaadbaar/alkaline.html?brands=ANSMANN
https://www.gotron.be/werkledwerklamp-wl250b-ansmann.html
https://www.gotron.be/universele-batterijlader-1-4-aaa-aa-c-d-en-1x9v.html
https://www.gotron.be/powerbank-20-000mah-met-snellaad-functie-quickcharge.html
https://www.gotron.be/solderen
https://www.gotron.be/ip-camera-met-sd-kaart


NieuwARDUINO EDUCATION KITS
Met de Arduino Education Kits ontwikkel  je de STEM
vaardigheden van leerl ingen van de middelbare school
tot de universiteit .  Deze kits bevatten de hardware,  
een uitgebreid lessenpakket en ondersteuning van 
het Arduino support-team en de Arduino 
community!  Meer  informatie kan je vinden via
https://www.gotron.be/arduinoengineeringkits!

Scan de QR-code
voor meer info!

LEER PROGRAMMEREN
MET MICRO:BIT!
De Microbit  is  een micro-computert je dat
in verschi l lende programmeertalen kan
worden geprogrammeerd,  zoals in Blocks,
Javascript ,  Python of Scratch!   
Meer  informatie kan je vinden via
https://www.gotron.be/microbits!

EXPERIMENTEREN
& PROTOTYPING

ARDUINO STUDENT KIT |  €85
AKX00025 | Leer de basis van
elektronica,  programmeren en
coderen aan de hand van de
online tutorials.

ARDUINO EDUCATION KIT |  €259
AKX00023 | Pakket met al le hardware
en software voor 8 leerl ingen ( in
groepjes van 2) .  Je kri jgt  stap-voor-stap
lessen, notit ies voor de leraar,
oefeningen en optionele bronnen met
weetjes,  extra activiteiten,  etc.

ARDUINO EXPLORE IOT KIT |  €119
AKX00027 | Aan de hand van 10
projecten leer je leerl ingen van de
middelbare school hoe ze objecten
met internet kunnen verbinden.

ARDUINO STARTERSKIT |  €90
K000007 | Met deze starterskit  leer je de
leerl ingen al les over stroom, spanning en
digitale logica,  evenals de
basisbeginselen van programmeren.

MICROBIT BUNDLE |  €22,95
MBV2GOBUNDLE | Microbit
V2.2,  met batteri jhouder,
batteri jen en USB-kabel

MICROBIT CLUB |  €189,90
MBV2GOCLUB | Pakket met
10 MICROBIT Bundle,  voor
onderwijs.

MAQUEEN |  €41.50
MAQUEEN | Robot
voor Micro:Bit  (excl .
MicroBit)

INVENTORS KIT | 

€29.95
KIT-5603 | Boekje met
10 projecten en al le
onderdelen om deze uit
te voeren. (excl .
MicroBit)

RASPBERRY PI PICO
MET WIFI |  €9.50
RPI-PICOW | Zonder
headers

BREADBOARD |  €5.50
BB400 | 400 gaten

A. Set draadbruggen -  65 pcs | €3,95 |
WJW009 -  B.  Kroko -  jumper wire |
€4.50 | JUMPCRO - C.  Testpunt -
Jumper wire | €4,25 | JUMPCLA 

INVENTORS KIT RPI-PICO |  €34.95
WS19693 | Experimenteerkit  met
Raspberry Pi  Pico en diverse
componenten.

A

B

C

SET ELEKTRONISCHE
ONDERDELEN |  €39.90
VMA503 | 170 del ig

https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/arduino/set/arduino-education-starter-kit.html
https://www.gotron.be/Arduino-Student-Kit.html
https://www.gotron.be/8gf4-arduino-genuino-kit-met-uno-board-rev3.html
https://www.gotron.be/arduino-explore-iot-kit.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=microbit+v2.2
https://www.gotron.be/robot-voor-microbit-maqueen.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/microbit/kitronik-uitvinderskit-voor-de-bbc-micro-bit.html
https://www.gotron.be/raspberry-pi-pico-zonder-headers-met-wifi-ondersteuning.html
https://www.gotron.be/raspberry-pi-pico-basic-kit-waveshare.html
https://www.gotron.be/soldeerloos-breadboard-met-400-ronde-gaten-wit.html
https://www.gotron.be/set-awg-draadbruggen-1pin-man-man-65st-10gtr6.html
https://www.gotron.be/set-elektronische-onderdelen-voor-arduino.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/Arduino-Student-Kit.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/arduino/set/arduino-education-starter-kit.html
https://www.gotron.be/arduino-explore-iot-kit.html
https://www.gotron.be/8gf4-arduino-genuino-kit-met-uno-board-rev3.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=microbit+v2.2
https://www.gotron.be/robot-voor-microbit-maqueen.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/microbit/kitronik-uitvinderskit-voor-de-bbc-micro-bit.html
https://www.gotron.be/raspberry-pi-pico-zonder-headers-met-wifi-ondersteuning.html
https://www.gotron.be/raspberry-pi-pico-basic-kit-waveshare.html
https://www.gotron.be/soldeerloos-breadboard-met-400-ronde-gaten-wit.html
https://www.gotron.be/set-awg-draadbruggen-1pin-man-man-65st-10gtr6.html
https://www.gotron.be/set-met-2-jumper-wires-naar-clips.html
https://www.gotron.be/set-met-6-jumper-wires-naar-kroko-klem-6-kleuren.html
https://www.gotron.be/set-elektronische-onderdelen-voor-arduino.html
https://www.gotron.be/arduinoengineeringkits


       GOTRON 
       PROFESSIONAL
ZAKELIJK ACCOUNT

Heb je een bedri j f  of  bestel  je materiaal  voor
een overheidsinstel l ing of school? Vraag je
zakel i jk  account aan via
https://www.gotron.be/zakel i jke-aankopen!

8-VOUDIG STOPCONTACT  |  €69.95
IMB48B | Premium protect l ine -
beschermt tot 60.000A -  met 3m snoer

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

A A L S T   

G E N T

HASSELT  

40 JAAR ERVARING 3 ECHTE WINKELS

Pri jzen zi jn geldig tot en met 30/04/2023 of zolang de
voorraad strekt.  De vermelde pri jzen zi jn in euro,  incl .  BTW,
bebat,  recupel en andere taksen. Promoties zi jn niet
cumuleerbaar met andere acties of promoties.  Onder
voorbehoud van pri jswijz igingen, druk- en zetfouten.
Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkel i jkheid.  Indien
een art ikel  uitgeput zou zi jn,  proberen wij  indien mogeli jk een
vervangartikel  voor te stel len.  Niet op de openbare weg
gooien. (C)  Gotron BV -  V.U. Gotron BV, Leo de Bethunelaan
101, 9300 Aalst  

WWW.GOTRON.BE

Deze Duitse fabrikant biedt hoogwaardige producten
voor elektric iteitsdistr ibutie zoals stekkerblokken en
verlengsnoeren, maar is  ook zeer sterk in led-
oplossingen, zoals bouwlampen en werklampen!

FLUKE-115 MET GRATIS TLK-225 | 

€295
FLK-115/TLK-225  | Fluke True
RMS mult imeter met gratis
accessoireset t .w.v.  263€!*

Scan de QR-code
voor meer info!

Fluke,  wereldmarktleider in het
produceren,  distr ibueren en
onderhouden van elektronische
meetinstrumenten en software.

TOP
PROMO!

FLUKE-T130 |  €179
FLUKE-T130  |
Spannings- en
doorbeltester

ZEER COMPACTE
ZAKLAMP  |  €19.90
PL200 | Oplaadbaar

MOBIELE LED ACCU
SPOT  |  €44.50
CL1050 | Oplaadbaar

Multistekker
met 2 USB | 
€17.50
MULTI-USB 

WERKLAMP 
IP54 | €67.95

HL1000A | 
1000+200lm

WIHA INSTALLATIESET |  €331.50
45289 | 23-del ig -  voor elektric iens

TANGENSET | 
€96.50
38637 | 3-del ig

WIHA LIFT-UP |  €69.80
38611 | Magnetische
bithouder met 6 bits

WT1010 SOLDEER-
STATION
|  €554,50
WT1010  | 95W
digitale soldeerpost
met 90W soldeerbout
en bouthouder

*Leverbaar zolang de voorraad strekt

https://www.gotron.be/fluke-115-multimeter-met-gratis-tlk225-set-promo.html
https://www.gotron.be/t110-voltage-continuity-tester-2.html
https://www.gotron.be/fluke-115-multimeter-met-gratis-tlk225-set-promo.html
https://www.gotron.be/t110-voltage-continuity-tester-2.html
https://www.gotron.be/premium-protect-line-60-000a-8-x-16a-230v-duo-met-snoer-3m.html
https://www.gotron.be/premium-protect-line-60-000a-8-x-16a-230v-duo-met-snoer-3m.html
https://www.gotron.be/zeer-compacte-oplaadbare-led-zaklamp-200-lumen-2gf7.html
https://www.gotron.be/zeer-compacte-oplaadbare-led-zaklamp-200-lumen-2gf7.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/zaklampen/werkomgevings-lampen/mobiele-led-accu-spot-cl1050ma.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/zaklampen/werkomgevings-lampen/mobiele-led-accu-spot-cl1050ma.html
https://www.gotron.be/installatie/installatiemat/verbindingsmat/stekkerblokken/multistekker-met-2xusb.html
https://www.gotron.be/installatie/installatiemat/verbindingsmat/stekkerblokken/multistekker-met-2xusb.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/zaklampen/professioneel/handlamp-met-led-s-en-batterij-ip54-1000-200lm.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/zaklampen/professioneel/handlamp-met-led-s-en-batterij-ip54-1000-200lm.html
https://www.gotron.be/wallbox-installatie-set.html
https://www.gotron.be/wallbox-installatie-set.html
https://www.gotron.be/industriele-tangenset-voor-de-elektricien.html
https://www.gotron.be/industriele-tangenset-voor-de-elektricien.html
https://www.gotron.be/magazijn-bithouder-liftup-wiha-6gtrf5.html
https://www.gotron.be/magazijn-bithouder-liftup-wiha-6gtrf5.html
https://www.gotron.be/wt1010-soldeerset.html
https://www.gotron.be/wt1010-soldeerset.html

