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Gestart in 1984 als kleine familiezaak, groeiden we de voorbije 38 jaar uit tot een betrouwbare partner
voor industrie, overheid en onderwijsinstellingen. Een goede prijs-kwaliteitverhouding en persoonlijke
service zijn onze grote troeven.

Je kan bij ons terecht voor elektronica-componenten & -apparatuur, zoals meettoestellen &
soldeerbenodigdheden en we bieden ook een groot assortiment kabels, verlichting, voedingen,
batterijen en installatiemateriaal aan. 
Wij zijn officiële dealer van Fluke, Weller, Ersa, Megger, Omron, JB-systems, Ohmeron, Velleman-kits,
etc. Sinds enkele jaren is ons productaanbod sterk uitgebreid met de project-elektronica, zoals Arduino,
Adafruit, Raspberry Pi & Seeed. 

20.000Op onze webshop www.gotron.be kan je ongeveer 20.000
verschillende referenties vinden die we uit voorraad kunnen leveren.  

75%75% van onze omzet wordt uit de verkoop aan professionelen, 
 KMO',s, industrie, overheid en onderwijsinstellingen gegenereerd.

3Voor persoonlijke service & advies, kan je terecht in onze 3
winkels in Aalst, Gent of Hasselt. 

10Ons enthousiaste team bestaat uit 10 mensen, elk met hun eigen
specialiteiten & sterktes. 

Ons assortiment stopt niet bij deze 20.000 referenties! Met de hulp
van ons uitgebreid netwerk toeleveranciers zoeken we naar het juiste

product voor jouw specifieke noden. 

https://www.gotron.be/over-gotron
https://www.gotron.be/


GOTRON
PROFESSIONAL
Z A K E L I J K  A C C O U N T

Als zakelijke klant krijg je toegang tot de GotronPro-webshop en geniet je van
onderstaande voordelen! Vraag het account aan via sara@gotron.be of klik hier! 
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HOEVEELHEIDSKORTINGEN
Hoe meer je koopt, hoe voordeliger!
De kortingen op industriële merken,
toebehoren & componenten kan je

vinden op onze Gotron Pro website. 

OFFERTE OP MAAT
Ben je op zoek naar specifieke

producten, technische uitleg of wens
je een offerte op maat? Je kan

hiervoor terecht via één van onze
winkels of via info@gotron.be!  

SNELLE LEVERING
Indien je de bestelling voor 14u

plaatst, verzenden wij deze nog
dezelfde dag. De verzendkosten

vallen weg bij een bestelling vanaf
75€. 

ACHTERAF BETALEN
Bestel je materiaal voor een bedrijf,

overheidsinstelling of school, dan krijg
je de mogelijkheid om achteraf te

betalen. De bestelling kan je plaatsen
via bestelbon of via de GotronPro-

webshop. 

https://www.gotron.be/zakelijke-aankopen
https://www.gotron.be/zakelijke-aankopen


Jack & Cinch

DIN

BNC

Coax

Vermogen

RJ45 / RJ11

IDC

Kroonstenen

Draad & Kabels

Computerkabels

Analoge / Digitale 
Switch

Krimpkous

ELEKTRONICA
ONDERDELEN

Dioden

Transistoren

IC's

Klik hier & bekijk het
volledige assortiment

meteen op onze
webshop! 

Audiosnoeren

PA Kabels

Banaan- / 
Meetsnoeren
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DC Aansluitingen

XLR

Audio Overgangen

Banaanstekkers

UHF / N / FME / TNC

HDMI / DVI / USB

SUB-D

Kabelschoenen

Printrelais, Tijdrelais, Reedrelais,
Autorelais, Industriële Relais, Solid
States, etc.

V O O R  R E P A R A T I E S  &  O N D E R H O U D

COMPONENTEN

Weerstanden

Potentiometers

Condensatoren

CONNECTOREN

KABELS

SCHAKELAARS
Toggle Switches, Toestelschakelaars,
Schuifschakelaars, Vlotterschakelaars,
Microswitches, Reedcontacten, Tact-
switches, Sleutelschakelaars, etc.

RELAIS

ZEKERINGEN
20mm, 32mm, Temperatuur,
Thermostaat, Draad, Automatische,
Auto, etc. 

HDMI - snoeren

Telefonie

Coaxsnoeren

https://www.gotron.be/componenten.html
https://www.gotron.be/componenten.html
https://www.gotron.be/componenten/connectoren.html
https://www.gotron.be/componenten/schakelmateriaal/schakelaars-en-drukknoppen.html
https://www.gotron.be/componenten/schakelmateriaal/relais.html
https://www.gotron.be/installatie/kabels.html
https://www.gotron.be/componenten.html
https://www.gotron.be/componenten/connectoren.html
https://www.gotron.be/installatie/kabels.html
https://www.gotron.be/componenten/schakelmateriaal/schakelaars-en-drukknoppen.html
https://www.gotron.be/componenten/schakelmateriaal/relais.html
https://www.gotron.be/componenten/zekeringen.html


Bloktransfo

Impedantie Transfo

Halogeen Transfo

Industriële Transfo

Niet-Oplaadbare Batterijen 
(Alkaline, Uurwerk,
Hoorapparaat, Foto)

CR-Lithium

SAFT-Lithium

Zonnecellen

Oplaadbare Batterijen
(Enkelvoudige & 
Samengestelde cellen) 

Loodaccu's

Batterijladers
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VOEDINGEN

Vaste industriële voeding -
Open Frame - Led - DC/DC
- Print - Constant Current

Vast - Instelbaar -
USB

BATTERIJEN

TRANSFORMATOREN

Printtransfo

Draadtransfo

Ringkerntransfo

Industriële Voedingen Meanwell DC VoedingsadaptersLabovoedingen

https://www.gotron.be/energie/voedingen.html
https://www.gotron.be/energie/batterijen.html
https://www.gotron.be/energie/transfo.html
https://www.gotron.be/energie/voedingen.html
https://www.gotron.be/energie/batterijen.html
https://www.gotron.be/energie/transfo.html
https://www.gotron.be/energie/voedingen.html?brands=MEANWELL
https://www.gotron.be/energie/voedingen/gestabiliseerd.html
https://www.gotron.be/energie/voedingen/labovoedingen.html
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02 . Soldeerstations, soldeerbouten, tin,
printplaten en allerhande

soldeertoebehoren maken deel uit van
dit assortiment. Als Weller-dealer

volgen we de trends binnen het
soldeermateriaal op de voet, zodat je

steeds met het beste materiaal kan
werken. 

01.

ELEKTRONICA-
GEREEDSCHAP
M E T E N ,  S O L D E R E N  &  I N S T A L L A T I E M A T E R I A A L

Onderstaand kan je een korte beschrijving vinden van de belangrijkste onderdelen en merken binnen
ons assortiment meten, solderen, gereedschap en installatiemateriaal! 

.04
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GEREEDSCHAP
Schroevendraaiers, tangen, multi-

tools, krimp- en striptangen en
opbergsystemen - wij zijn vooral

gespecialiseerd in het fijnere
gereedschap, specifiek voor de

elektro-technicus. 

INSTALLATIEMATERIAAL
Wij bieden ook elektrotechnisch

materiaal aan, zoals bijvoorbeeld
stekkerblokken, schakelaars, 

 kabelgoten, etc.  Als dealer van het
Duitse merk Brennenstuhl kan je bij

ons een mooi assortiment
betrouwbaar en hoogwaardig

installatiemateriaal vinden. 

MEETTOESTELLEN
Als officiële Fluke dealer kan je bij ons

terecht voor deze high-quality
meettoestellen en alle Fluke

toebehoren. De meettoestellen van
UNI-T zijn iets lager geprijsd en zijn

perfect voor meer occasioneel
gebruik, voor gebruik in scholen, etc. 

SOLDEERMATERIAAL 

https://www.gotron.be/meten-solderen/meettoestel.html
https://www.gotron.be/meten-solderen/solderen.html
https://www.gotron.be/installatie/gereedschap.html
https://www.gotron.be/installatie/gereedschap.html
https://www.gotron.be/installatie/installatiemat.html
https://www.gotron.be/meten-solderen/meettoestel.html
https://www.gotron.be/meten-solderen/solderen.html
https://www.gotron.be/meten-solderen/solderen.html
https://www.gotron.be/installatie/installatiemat.html


Van de installatie, het onderhoud en de service
van industriële elektronische componenten tot
precisiemetingen en kwaliteits-
controle: de instrumenten van Fluke 
houden het bedrijfsleven en de 
industrie wereldwijd  'up and running'.

UNI-T is een producent van
meettoestellen en is de 
voorbije jaren gegroeid 
tot één van de marktleiders 
wat betreft de 
productie van 
betaalbare toestellen. 

Compacte digitale
multimeter
UT133A

A. Precisie kniptang - Z40003118  
B. Precisieschroevendraaiers  - GR35 
C. Industriële kniptang Wiha - 43327

Wij bieden een volledig
assortiment soldeerbouten en
soldeerstations aan: zowel het
professionele materiaal van
Weller en Ersa, als de toestellen
voor de hobbyist van Ohmeron 
of Velleman. 

2-kanaals-oscilloscoop - 2 x 50Mhz
UTD2052CL

48W soldeerstation
Ohmeron
SPS-500

Krimptang voor BNC
HT-336C

Krimptang voor RJ11,
RJ12 en RJ45
HT-568R

Digitale Aardingsmeter
UT522

Krimptang 
voor geïsoleerde
kabelschoenen
HT-301

Compressietool voor
BNC & F-connectoren
HT-H548

Krimptang 
voor 
eindhulzen
HSC8

Fluke 115 True RMS
multimeter 
FLUKE-115

WE1010 
soldeerstation met
bouthouder, 
extra punt, tang
en soldeertin
WE1010EDU

Loupelamp 5D met 
48 SMD leds
LL48S-5D 

Loupelamp met 30 
SMD leds - 3D + 12D
LLB30-3D 

Met Wiha bieden we een omvangrijk
assortiment hoogwaardig gereedschap
aan, dat zich onderscheidt door de inzet
van de modernste productie-
technieken, door op de gebruiker
gerichte innovaties, ergonomische
superioriteit en de hoogste kwaliteit. 

1000V AC/DC 
Elektrische 
tester
T5-1000

Autorange 
Amperetang
UT204R

Deze betaalbare krimp- en
striptangen van Ohmeron zijn
zeer geschikt voor gebruik in
industriële omgevingen. 

Analoog 80W
soldeerstation
WS81

https://www.gotron.be/led-loupelamp-5-dioptrie-met-48-smd-leds.html
https://www.gotron.be/led-bureaulamp-3d-12d-met-vergrootglas-30-leds-6w.html
https://www.gotron.be/installatie/gereedschap/tangen/microzijkniptang-wiha-118mm-electronic.html
https://www.gotron.be/installatie/gereedschap/schroevendraaiers/elektronica.html
https://www.gotron.be/installatie/gereedschap/tangen.html?brands=WIHA
https://www.gotron.be/compacte-digitale-multimeter-11gtr6.html
https://www.gotron.be/meten-solderen/meettoestel.html?brands=UNI-T
https://www.gotron.be/UT204R-Digitale-amperetang-auto-range.html
https://www.gotron.be/2-kanaals-oscilloscoop-2-x-50mhz-digital-storage.html
https://www.gotron.be/analoog-weller-soldeerstation-80w-met-bouthouder-en-spons.html
https://www.gotron.be/weller-we1010-educational-kit-met-70w-soldeerstation-tang-170m-soldeertin-en-stift-et-b.html
https://www.gotron.be/analoog-soldeerstation-48w-150-450-c.html
https://www.gotron.be/compacte-true-rms-multimeter-voor-universeel-gebruik.html
https://www.gotron.be/elektrische-tester-1000v-ac-dc-ac-stroom-weerstand-doorgang.html%C2%B5
https://www.gotron.be/meten-solderen/meettoestel.html?brands=FLUKE
https://www.gotron.be/meten-solderen/solderen.html?brands=WELLER
https://www.gotron.be/professionele-krimptool-voor-bnc.html
https://www.gotron.be/professionele-rj-krimptang-1.html
https://www.gotron.be/universele-compressiontool-voor-f-bnc-en-iec.html
https://www.gotron.be/professionele-krimptool-voor-geisoleerde-kabelschoenen.html
https://www.gotron.be/installatie/gereedschap/krimptangen/automatische-krimptool-voor-niet-geisoleerde-eindhulzen.html
https://www.gotron.be/digitale-aardingsmeter.html
https://www.gotron.be/led-loupelamp-5-dioptrie-met-48-smd-leds.html
https://www.gotron.be/led-bureaulamp-3d-12d-met-vergrootglas-30-leds-6w.html
https://www.gotron.be/meten-solderen/meettoestel.html?brands=FLUKE
https://www.gotron.be/compacte-true-rms-multimeter-voor-universeel-gebruik.html
https://www.gotron.be/elektrische-tester-1000v-ac-dc-ac-stroom-weerstand-doorgang.html%C2%B5
https://www.gotron.be/meten-solderen/meettoestel.html?brands=UNI-T
https://www.gotron.be/compacte-digitale-multimeter-11gtr6.html
https://www.gotron.be/UT204R-Digitale-amperetang-auto-range.html
https://www.gotron.be/digitale-aardingsmeter.html
https://www.gotron.be/meten-solderen/solderen.html?brands=WELLER
https://www.gotron.be/2-kanaals-oscilloscoop-2-x-50mhz-digital-storage.html
https://www.gotron.be/analoog-soldeerstation-48w-150-450-c.html
https://www.gotron.be/analoog-weller-soldeerstation-80w-met-bouthouder-en-spons.html
https://www.gotron.be/installatie/gereedschap.html?brands=WIHA
https://www.gotron.be/installatie/gereedschap/krimptangen.html
https://www.gotron.be/professionele-krimptool-voor-bnc.html
https://www.gotron.be/installatie/gereedschap/krimptangen/automatische-krimptool-voor-niet-geisoleerde-eindhulzen.html
https://www.gotron.be/universele-compressiontool-voor-f-bnc-en-iec.html
https://www.gotron.be/professionele-krimptool-voor-geisoleerde-kabelschoenen.html
https://www.gotron.be/professionele-krimptool-voor-bnc.html


Professionele ledstrips - IP22 -
24VDC - 5 meter - 72W //
Beschikbaar in 
koud wit, neutraal wit en warm
wit
LS5M09-PRO300

Ronde ledlamp
met PIR
RL1650P
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LEDVERLICHTING
L E D L A M P E N ,  L E D S T R I P S  &  W E R K L A M P E N

LEDSTRIPS
Op onze website kan je een handig overzicht

vinden van de verschillende soorten ledstrips die
er zijn, welke transfo of controller je best kiest en

welke toebehoren we aanbieden.  Bekijk het
volledige dossier via 

www.gotron.be/ledstrip-kiezen!

Ledstrips - Standard Range -
IP22 - 12VDC - 5 meter - 25W //
Beschikbaar in koud wit, warm
wit, rood blauw of groen
LS5M09 / LS5M09W /
LS5M02 / LS5M06 / LS5M05

LEDLAMPEN
Led-TL's, 12V & 230V ledlampen, G4, G9, GU10,
AR111, E27 of E14 sockets - we volgen de markt
van zeer dichtbij, zodat je steeds de keuze kan
maken uit de nieuwste technologieën. We leveren
de ledlampen van Radium, Osram & Opple. 

Brennenstuhl® biedt hoogwaardige
producten voor electriciteitsdistributie
zoals stekkerblokken, verlengsnoeren en
kabeltrommels, maar is ook zeer sterk in
ledoplossingen, zoals bouwlampen,
werklampen, etc. 

Zeer
compacte,
oplaadbare
ledlamp
PL200

Hybride bouw-
lamp 100W
1173700001

Compacte led werklamp
PF1000MA

Led-TL
LEDTUBE

R50 - E14
18820

MR16 - 12V
18599

E27 - Smart
ledlamp
WIFILF11

E27 - 230V
50001000100

AR111 - 12V
20571

G9 - 230V
LBG9CL2

G4 - 12V
71442

https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/ledstrip.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/ledlampen.html
https://www.gotron.be/ip22-ledstrip-koud-wit-300-x-smd5050-leds-5m-24vdc-ip22-professional-line.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/ledstrip/12v.html
https://www.gotron.be/smartlife-led-filamentlamp.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/led/12v/raled-star-mr16-4-6w-12v-36-gu5-3-12v.html
https://www.gotron.be/led-filament-lamp-e27-7w-warm-wit-60w-dimbaar-500010001000.html
https://www.gotron.be/g9-ledlamp-4w-warm-wit.html
https://www.gotron.be/ledlamp-g4-12v-1-6w.html
https://www.gotron.be/catalogsearch/result/?q=ledtube
https://www.gotron.be/r50-ledlamp-radium-e14-2-6w-230v-wfl-827.html
https://www.gotron.be/rl-ar111-75dim-11-7v-12v-wfl-40-3000k-800lm.html
https://www.gotron.be/zeer-compacte-oplaadbare-led-zaklamp-200-lumen-2gf7.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/hybride-bouwlamp-100w-12-500lm-compatibel-met-18v-batterijen-van-7-verschillende-merken.html
https://www.gotron.be/ronde-ledlamp-met-pir-voor-kelder-carport-etc-rl1650p-ip54.html
https://www.gotron.be/compacte-led-werklamp-1000lm-oplaadbaar-2gf2.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/ledstrip.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/ledlampen.html
https://www.gotron.be/ip22-ledstrip-koud-wit-300-x-smd5050-leds-5m-24vdc-ip22-professional-line.html
https://www.gotron.be/compacte-led-werklamp-1000lm-oplaadbaar-2gf2.html
https://www.gotron.be/ronde-ledlamp-met-pir-voor-kelder-carport-etc-rl1650p-ip54.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/hybride-bouwlamp-100w-12-500lm-compatibel-met-18v-batterijen-van-7-verschillende-merken.html
https://www.gotron.be/zeer-compacte-oplaadbare-led-zaklamp-200-lumen-2gf7.html
https://www.gotron.be/licht-geluid/licht/ledstrip/12v.html


INSTALLATIE
O N D E R H O U D  &  I N S T A L L A T I E  
N E T W E R K E N
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Professionele krimptang voor
alle soorten RJ connectoren
HT-2008AR

Set met striptang,
krimptang voor RJ11, RJ12
en RJ45 en connectoren .
HT-2568

Striptang
voor UTP
HT-352

We kunnen zowel de voorgemaakte kabels (in verschillende
lengtes) als de losse kabel uit voorraad leveren (per 
meter, 100 meter of 305 meter)! 

NETWERKKABELS

CAT 6 patchkabels - beschikbaar
in 0,25, 0,5, 1, 1,5, 3, 5, 7, 10, 15,
20, 30 of 50 meter
CP0108

CAT 5 UTP, CAT5 FTP en CAT6 
 UTP kabel beschikbaar per
meter of per 100 meter
AU46 / AU47 / AU47B

CAT 5 UTP, CAT5 FTP en
CAT6 UTP kabel - 305m
AU46 / AU47 / AU47B

CONNECTOREN
De hoeveelheidskortingen kan je, nadat je
ingelogd bent, bekijken via www.gotron.be!

Netwerk-
tester
UT681L

Analoge parenzoeker
voor niet-actieve
netwerken
PRO3000

MicroScanner II - volledig kit om de configuratie
en bedrading van diverse kabels te controleren.
MS2-KIT

A. Hoekstopcontact met 2 USB's - ESTILO-USB  - B. 5-voudig
stopcontact met 1,5m snoer - IMB49W5 - C. Premium Protect
Line 60.000A 8 x 16A met 3m snoer - IMB48B

A. RJ45 F / F afgeschermd - TEL46C  - B. RJ45
stekker voor FTP Cat5 - TEL44A - C. RJ45 voor
CAT6 - MFP8 - D. Crossover adapter - TEL46X
- E. RJ45 vrouwelijk Chassis - NE8FDP5 - 
F. CAT5 connector - NE8MC5

A B

C

D

E

F

https://www.gotron.be/premium-protect-line-60-000a-8-x-16a-230v-duo-met-snoer-3m.html
https://www.gotron.be/hoekstopcontact-met-2xusb.html
https://www.gotron.be/ecolor-stekkerdoos-5-voudig-zwart-wit-1-5m-3g1-5.html
https://www.gotron.be/professionele-rj-krimptang.html
https://www.gotron.be/professionele-rj-krimptang-set.html
https://www.gotron.be/rj45-vrouwelijk-rj45-vrouwelijk-afgeschermd-cat5e.html
https://www.gotron.be/installatie/kabels/draad-kabels/utp-ftp-cat5-en-cat6.html
https://www.gotron.be/installatie/kabels/computersnoeren/patchkabels.html
https://www.gotron.be/installatie/kabels/draad-kabels/utp-ftp-cat5-en-cat6.html
https://www.gotron.be/tone-probe-kit-kabel-tracer.html
https://www.gotron.be/microscanner-ii-netwerk-tester-volledige-kit.html
https://www.gotron.be/eenvoudige-lan-kabel-tester-rj45-rj11-uni-t.html
https://www.gotron.be/rj45-stekker-voor-ftp-cat5e-kabel-8-8.html
https://www.gotron.be/mfp8-cat6-plug-t568b-professionele-uitvoering.html
https://www.gotron.be/rj45-cat-6-crossover-adaptor.html
https://www.gotron.be/rj45-vrouwelijk-8-8-chassis-rj45-ne8fdp.html
https://www.gotron.be/ethernet-cat5-cable-connector.html
https://www.gotron.be/multifunctionele-kabelstripper.html
https://www.gotron.be/professionele-rj-krimptang.html
https://www.gotron.be/tone-probe-kit-kabel-tracer.html
https://www.gotron.be/eenvoudige-lan-kabel-tester-rj45-rj11-uni-t.html
https://www.gotron.be/installatie/kabels/draad-kabels/utp-ftp-cat5-en-cat6.html
https://www.gotron.be/installatie/kabels/computersnoeren/patchkabels.html
https://www.gotron.be/professionele-rj-krimptang-set.html
https://www.gotron.be/multifunctionele-kabelstripper.html
https://www.gotron.be/microscanner-ii-netwerk-tester-volledige-kit.html
https://www.gotron.be/premium-protect-line-60-000a-8-x-16a-230v-duo-met-snoer-3m.html
https://www.gotron.be/hoekstopcontact-met-2xusb.html
https://www.gotron.be/ecolor-stekkerdoos-5-voudig-zwart-wit-1-5m-3g1-5.html
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A R D U I N O ,  R A S P B E R R Y  P i  &  I o T  T O E B E H O R E N

Wat begonnen is als een klein assortiment vooral voor educatieve doeleinden, is de voorbije jaren sterk
geëvolueerd naar een productgamma dat op verschillende markten afnemers heeft - denk hierbij aan
kleinhandel, industrie, etc. We volgen deze sterk wijzigende markt op de voet! 

.04

RASPBERRY PI
De Raspberry Pi is een mini-

computer met eindeloze
mogelijkheden. Het grote voordeel is
dat deze zeer veel rekenkracht bezit

op een klein formaat.

ANDERE
Daarnaast zijn we ook dealer van o.a.

Microbit, Seeed, Whadda en
DFRobot. We houden de markt
constant in de gaten, zodat we
steeds op de hoogte zijn van de

laatste nieuwigheden in deze sterk
wijzigende markt. 

ARDUINO
Als officiële Arduino dealer zijn we als

eerste op de hoogte van
nieuwigheden en wijzigingen in het
assortiment. Arduino is ideaal om

elektrische componenten, zoals
sensoren, motoren, etc. aan te sturen. 

ADAFRUIT 
Adafruit is een Amerikaanse 

producent van toebehoren voor
Raspberry Pi & Arduino, zoals

bijvoorbeeld allerhande sensoren,
neopixel leds, motoren, etc. 

https://www.gotron.be/projecten/bouwkits.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/arduino.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/adafruit.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/raspberry.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/raspberry.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/arduino.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/adafruit.html
https://www.gotron.be/projecten/bouwkits/adafruit.html


Arduino UNO
basisbord
A000066

Breadboards, jumper wires, headers en een basisvoorraad
componenten! 

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
K000007

Arduino Mega
basisbord
A000067

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 

MBV2GOBUNDLE

Pianomodule

WPSH455

Robot (excl. 
microbit)

MAQUEEN
Deze Raspberry Pi startersbox
bestaat uit de Raspberry Pi 4, een
behuizing, voeding, SD-kaartje,
Micro SD-kaartje, micro HDMI
kabel en koeling.
RPI4-STARTBOX

ONMISBAAR BIJ PROTOTYPING

A. Breadboard met 830 gaten - BB830  - B. Breadboard met
400 gaten - BB400 - C. Headers - PRT11417 - D. Jumper
Wires naar Kroko - JUMPCRO - E. Jumper Wire - male/male -
40 pcs - JUMPMM40 - F. Jumper Wires - 65 pcs - WJW009 - 
G. Jumper Wires - JUMPERSET - H. Jumper Wires naar
testpunt - JUMPCLA - I. Montagedraad 90m - MCASS

Set met schakelaars
& drukknoppen 

VCS300

Set met print-
connectoren

VCS202

Connectoren voor
laagspanning 

VCS200

Set met spannings-
regelaars

VCS100

Set met leds

WCS101

COMPONENTENSETS
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.

Makey Makey - Vorm dagdagelijkse 
dingen om tot een touchpad.

KIT-14478

Touchscreen 
voor Raspberry Pi

RPI-TOUCH

Experimenteerbox voor
Raspberry Pi met tal van

sensoren en modules

JOYPI

5-in-1 instelbare robot -
manueel te
programmeren 

KSR19

A

B

C

D
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https://www.gotron.be/8gf4-arduino-genuino-kit-met-uno-board-rev3.html
https://www.gotron.be/arduino-uno-rev3-programmeerbord.html
https://www.gotron.be/arduino-mega-gebaseerd-op-de-atmega2560-rev-3.html
https://www.gotron.be/micro-bit-v2-0-go-bundle-met-speaker-en-microfoon.html
https://www.gotron.be/robot-voor-microbit-maqueen.html
https://www.gotron.be/starterbox-raspberry-pi-4-4gb-en-accessoires-max-1-klant.html
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/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=jumper+kabel
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/jumper-wire-set-male-male-verschillende-lengtes.html
https://www.gotron.be/catalog/product/view/id/24683/s/shield-stacking-headers-voor-arduino-r3-compatible/category/3236/
https://www.gotron.be/makey-makey-standaard-kit-by-joylabz-3gtrf10.html
https://www.gotron.be/raspberry-pi-7-lcd-touch-screen.html
https://www.gotron.be/experimenteer-box-voor-raspberry-pi-3b-3b-en-4b.html
https://www.gotron.be/instelbare-robot-5-in-1-3gf11.html
https://www.gotron.be/piano-shield-voor-microbit.html
https://www.gotron.be/8gf4-arduino-genuino-kit-met-uno-board-rev3.html
https://www.gotron.be/arduino-mega-gebaseerd-op-de-atmega2560-rev-3.html
https://www.gotron.be/arduino-uno-rev3-programmeerbord.html
https://www.gotron.be/micro-bit-v2-0-go-bundle-met-speaker-en-microfoon.html
https://www.gotron.be/raspberry-pi-7-lcd-touch-screen.html
https://www.gotron.be/starterbox-raspberry-pi-4-4gb-en-accessoires-max-1-klant.html
https://www.gotron.be/piano-shield-voor-microbit.html
https://www.gotron.be/robot-voor-microbit-maqueen.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/set-met-drukknoppen-en-schakelaars.html
https://www.gotron.be/makey-makey-standaard-kit-by-joylabz-3gtrf10.html
https://www.gotron.be/spanningsregelaar-set.html
https://www.gotron.be/connectoren-voor-laagspanningstoepassingen-set.html
https://www.gotron.be/wcs202-printconnectoren-set.html
https://www.gotron.be/assortiment-veelkleurige-leds.html


CONTACTEER
ONS

Leo de Bethunelaan 101 - 9300 Aalst
+32 53 78 30 83 - aalst@gotron.be

 

Gotron Aalst

https://www.gotron.be
Website

GOTRON PROFESSIONAL

Lange Violettestraat 8 - 9000 Gent
+32 9 225 42 02 - gent@gotron.be

 

Gotron Gent

Kuringersteenweg 297 - 3500 Hasselt
+32 11 27 28 00 - hasselt@gotron.be

 

Gotron Hasselt

+32 53 78 30 83 - info@gotron.be
 

ALGEMEEN

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niet op de openbare weg gooien.
(C) Gotron BV - V.U. Gotron BV, Leo de Bethunelaan 101, 9300 Aalst 
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