
Service & verkoop vanuit 3 winkels

V Gratis levering vanaf 75 €

Dagelijkse verzending om 16 uur

Meer dan 15.000 referenties in voorraad

SPECIAL

NIEUW

krijg een grATiS flu-
ke

V V

V

MicrobiT V2

Wifi camera voor buiten 
(IP67) - Melding op 
smartphone bij beweging

9980 WIFICO030CWT

Internet - DAB + FM  
Bluetooth® Radio

11999 INTERNETRADIO

Arduino kit met materiaal voor 5 
projecten rond Internet of Things

8100 GKX00006

Arduino gestuurde robot 
arm - Ideaal voor STEM 
en op afstand bestuurde 
experimenten

27900 VR800

koop een fluke, 

Koop een Fluke toestel 
van min. 200 euro 

(excl. BTW) en kies je 
gratis Fluke product!

Meer informatie 
op pagina 4!

Micro:bit bundel - bevat een Micro:bit 
V2, batterijhouder, 2 AA batterijen, een 
USB-kabel en een startersgids om Microbit 
te ontdekken.

2290 MBV2GOBUNDLE

Raspberry Pi Pico 
zonder headers

750 RPI-PICO

35W Luchtreiniger met 
filter -  20m2

8900 AIPU100CWT

Leer programmeren met de nieuwste BBC 
Micro:bit! Van kleine, eenvoudige projectjes, 
tot uitdagende codeerproblemen: de moge-
lijkheden zijn eindeloos! Lees er alles over via 
https://www.gotron.be/microbits.

Oplaadbare werklamp met 
selecteerbare lichtkleur - 
2700K, 4500K en 6500K

9995 RUFUS3020

Accessoireset voor 
meetapparatuur

4990 P8200

Draadloze deurbel met 
draagbare en plug-in 
deurbel

8920 DC313SHGP2

Eenvoudig 
weerstation

995 WEST102



Het e-tiger alarm-
systeem is volledig 
draadloos en uitbreid-
baar tot 50 sensoren. 
Meer informatie kan je 
vinden via www.gotron.
be/etiger!

14995 S3B-SIM-SEC

een Veilige ThuiS! 

Wifi Smart IP-camera voor 
buiten - Nedis Smartlife®

5950 WIFICO11CWT

eASY liVing!

Energiemeter

1290 E305EM6

Schakelklok

455 E305DM

Outdoor timer

690 IM85E

Draadloze schakelset

1990 7500-3N2

Aftelklok

610 TIMER10N

Raamthermometer

650 TA25

Weerstation met draadloze 
buitensensor

3000 WEST404BK

Weerstation met 
draadloze buiten-
sensor

3495 WEST402W

   Radiogestuurde     
   klok - Ø 30 cm 

   2150 WC101

Dubbel stopcontact 
met deksel - IP44

990 IM28WP

3-voudig stop-
contact met 2 
USB’s

1695 IM28U

Bureaumodel met 4 
stopcontacten en 2 USB

3150 IM48D

Pop-up met 4 stop-
contacten en 2 USB

5980 IM28I

Kabelhaspel met 
USB-aansluiting - 
Verkrijgbaar in 10, 15 
of 25 meter

VANAF 3490 USB 
HASPEL

STArTen MeT 
Arduino of 
rASpberrY pi! 
Met deze kits heb je meteen 
alles in huis om vlot van start 
te gaan!  

De smaak te pakken? We 
maken je graag wegwijs in ons 
educatief aanbod via www.
gotron.be/educatiefaanbod!

Deze startersbox voor Raspberry Pi bestaat uit de 
Raspberry Pi 4 (versie 4GB), behuizing, voeding, 
SD-kaartje, micro HDMI kabel en koeling. 

9750 RPI4-STARTBOX

Met deze kit leer je op een praktische manier de basis 
van Arduino kennen. Deze bevat 15 projecten en alle 
benodigdheden om de projecten te doen slagen. 

8900 K000007

Digitale draadloze  
observatieset met 1 
camera en scherm

19500 CSWL140CBK



Weller Educational Kit met soldeer- 
station, soldeerbouthouder, tang,  
soldeertin en extra soldeerpunt

19900 WE1010EDU

Helpend handje

495 HH1

NIEUW

Welke oVergAng of kAbel heb je nodig?

Kom je bij het aansluiten van je nieuwe televisie 
tot de vaststelling dat de aansluitingen van je di-
gibox, laptop of dergelijke niet compatibel zijn? 
In ons handig overzicht zie je in één oogopslag 
welke overgang of kabel je nodig hebt! 

Bekijk het volledige overzicht via 
www.gotron.be/digitaal_analoog!

Heb je nog vragen over welke kabel of overgang 
je nodig hebt, of kan je de juiste combinatie niet 
vinden, aarzel dan niet ons te contacteren! 

*Van: bv. (spel)computer, TV-decoder, Blu-ray-
speler, etc. 
*Naar: bv. TV, projector, beamer, etc.

   

VGA (Beeld) DVI (Beeld) HDMI (Beeld en Geluid) Audio/Video

VGA (Beeld)
VGA-kabel  

mannelijk/mannelijk  
(VGAMM...xxx...)

VGA - DVI kabel 
(DKA2)

Omvormer van 
VGA naar HDMI 

(HQM120C) 
- -

DVI (Beeld) VGA - DVI kabel 
(DKA2)

DVI-kabel  
mannelijk/mannelijk  

(DKDxxx)
(DKDDxxx)

DVI -HDMI kabel 
(HDMID...xxx...) - -

HDMI (Beeld en 
Geluid)

Convertor HDMI 
naar VGA (68793 of  

LU639H)

HDMI - DVI kabel 
(HDMID...xxx...) 

Kabel HDMI naar 
HDMI (HDMI...xxx...) 

Convertor HDMI 
naar RCA/scart 

(08263)

Audio/Video - - - - Omvormer RCA 
naar HDMI (LU638)

Kabel RCA naar 
RCA (BVL53...xxx...)

Displayport 
(Beeld)

Overgang display-
port naar VGA 

(DAH18)

Overgang  
displayport naar 

DVI (DPDVI)

Overgang display-
port naar HDMI 

(ADAP571)
- -

Mini-display-
port (Beeld)

Overgang mini- 
displayport naar 
VGA (MDPVGA)

Overgang  
mini-displayport 

naar DVI (MDPDVI)

Overgang mini- 
displayport naar 
HDMI (MDPHDMI)

- -

USB-C (Beeld 
en Geluid)  

=  
Thunderbolt3

Overgang USB-C 
naar VGA  
(USBCVGA)

Overgang  
USB-C naar DVI 

(66266)

Overgang USB-C 
naar HDMI 
(USBCHDMI)

- -

NAAR
VAN

bv. scherm, beamer

bv. digibox, dvd-speler

HeT juiSTe gereedSchAp 
Voor elke kluS!  

Precisieschroevendraaierset

895 STD-6130

Loupelamp met 60 
leds - 5 dioptrie

7990 LLB60-5D

Starterspakket met meettoestel, 
soldeerbout, tin, desoldeerpomp & 
helpend handje 

3450 STARTPACK1

Isolerende
soldeermat

1795 TOL14672

True RMS digitale Auto-
range multi-meter met 
temperatuurmeting

4950 UT139C

68-delige gereedschapskoffer met 
hoogwaardig gereedschap

29500 23660



LANGE VIOLETTESTRAAT 8
9000 GENT 
T +32 (0)9 225 42 02
gent@gotron.be

di-vr: 9u - 12u30 / 13u30 - 18u
za: 10u - 12u30 / 13u30 - 16u
zo-ma: gesloten

LEO DE BETHUNELAAN 101
9300 AALST
T +32 (0)53 78 30 83
aalst@gotron.be

ma-vr: 9u - 12u / 13u - 18u
za: 9u - 12u / 13u - 17u
zo: gesloten

KURINGERSTEENWEG 297
3500 HASSELT 
T +32 (0)11 27 28 00
hasselt@gotron.be

ma-vr: 9u - 12u30 / 13u30 - 18u
za: 10u - 12u30 / 13u30 - 16u 
zo:  gesloten

HASSELT

Prijzen zijn geldig tot en met 31/05/2021 of zolang de voorraad strekt - Promoties zijn niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Vermelde prijzen 
zijn inclusief BTW, recupel en andere taksen. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. V.U. Gotron BVBA - Leo de Bethunelaan 101 - 9300 Aalst 

THUIS LEVEREN OF AFHALEN IN 1 VAN ONZE WINKELS!
Je kan onze vertrouwde producten & service vinden in de winkel in 
Aalst, Gent & Hasselt en op www.gotron.be!

CATALOGUS
De Gotron catalogus is beschikbaar in onze winkels of via de webshop! 
Deze is te koop aan 2€ of gratis bij aankoop vanaf 50€!

Heb je een bedrijf of bestel je materiaal voor een overheidsinstelling of school, 
vraag je exemplaar aan via sara@gotron.be!

goTron profeSSionAlgoTron profeSSionAl
ACTIE: KOOP EEN FLUKE, 
KRIJG EEN GRATIS FLUKE!

Besteed tussen 15 februari 2021 en 30 juni 2021 
200 euro (excl. BTW) of meer aan een gekwalificeerd 
Fluke-product en je krijgt er een gratis Fluke-product 

bij! Meer informatie en aanvullende voorwaarden 
kan je vinden via www.gotron.be/gotronspecials!

Bespaar  
25%

Elektrische tester - Meet span-
ningen zonder meetsnoer. 
Fluke-Actie: bv. gratis 2AC 
VoltalertTM-spanningszoeker

33759 T6-1000

Set Fluke 2042 Kabelzoeker voor het op-
sporen van kabels en geleiders
Fluke-Actie: bv. gratis Fluke 115 Multimeter

100672 FLUKE-2042

Heb je een bedrijf of bestel je 
materiaal voor een overheids- 
instelling of school? Vraag snel een 
zakelijk account aan via 
www.gotron.be/
zakelijke-aankopen. 

ZAKELIJK ACCOUNT

80W soldeerstation 
voor professio-
neel gebruik met 
bout-houder en 
spons

31500 WS81

Dremel-3000 precisie-
boormachine met 25 
accessoires

7490 DRE3000/25

Elektrische schroeven-
draaier SpeedE® II 
Industrial - Geleverd in 
een stevige opbergkoffer 
met 2 bits, 2 batterijen en 
oplader

19900 591T101

Koffer met kabel-
stripper, krimptang 
en connectoren 
(RJ45 en RJ12)

4990 HT-2568A


