
V Service & verkoop vanuit 3 winkels

V Gratis levering vanaf 75 €

V Dagelijkse verzending om 16 uur

V Meer dan 15.000 referenties in voorraad

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

CATALOGUS 2018
De Gotron catalogus is beschikbaar in onze winkels of via de webshop! 
Deze is te koop aan 2€ of gratis bij aankoop vanaf 50€ op www.gotron.be!

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

SPECIAL

NIEUW

SPEEDE - Elektrische Wiha schroevendraaier met bits, 
oplader en reservebatterij. Meer informatie via www.
gotron.be/wiha_speede!

vanaf 265€ 

TOL14672 - Siliconen 
soldeermat, die een 
temperatuur tot 500°C 
kan verdragen. 1650€ 

ZD153A - Compacte rookaf-
zuiger met tafelklem om 
de geur en dampen bij het 
solderen weg te nemen.

49€ 

Handig bij het solderen! 

EM4594 - Zeer compacte 
Wifi-repeater & access 
point 2495€ 

BILL - CB President BILL met 40 
kanalen AM/FM

10911€ 

PIBRELLA - Klein add-on 
board om te leren hoe 
elektronica & Raspberry Pi 
kunnen samenwerken.

1513€ 

59819 - Powerbank 15.000mAh - 
Kan 2 GSM’s gelijk opladen

3288€ 

RL9xxx - Met LC  
connectoren of LSZH 
Singlemode 9/125 OS2

Ook andere types 
te verkrijgen op 
bestelling!

GLASVEZELKABEL
vanaf 1450€ 



Toebehoren voor Arduino

VERTEX 3D-PRINTERS
EEN gRooT RESulTaaT vooR EEN klEINE pRIjS! 
In ons assortiment 3D-printers kan je zeker een geschikt model vinden! Kies je voor een 
zelfbouwpakket of een geassembleerde versie? Kies je voor een groot printbed of een 
compacte printer? 
Wij helpen je graag bij je keuze! K8800 - Delta 3D-printer met groot 

printbed. Kan eenvoudig en snel 
geassembleerd worden

719€ 
K8600 - Zeer compacte Nano 
3D-printer. Geleverd als zelfbouwkit 
of geassembleerde versie. 

279€ K8600 - zelfbouwkit 

299€ VM8600 - gebouwd

K8400 - Vertex 3D-printer - zelf-
bouwpakket

51750€ 

K8800

K8600

K8400

749€ 

599€ 

PROMO

Creëren & leren met 
geleidende verf & 
touChboArds!

Elektrisch geleidende verf - kan ook gebruikt 
worden voor het koud solderen van een 
component. SKU-0018 - tube 10ml - 895€

SKU-0216 - tube 50ml - 2495€

Met de elektrisch geleidende verf van Bare Conductive kan je 
elektrische verbindingen eenvoudig tekenen of verven. Het Touch 
Board registreert je aanraking of benadering van om het even 
welk geleidend materiaal en kan dit omzetten in een geluidssig-
naal, schakeling, etc. Het is bovendien compatibel met  Arduino 
en Raspberry Pi, waardoor je eindeloos kan experimenteren! 
Meer informatie en projecten kan je vinden op www.gotron.be/
bareconductive!

SKU-5235 - Touch Board Starter Kit 
met projectboek & onderdelen voor 
deze projecten. 12995€ 

SKU-6515 - De Pi Cap 
voegt nauwkeurig diverse 
sensoren en hoge  
kwaliteit audio toe aan 
uw Raspberry Pi. 

3995€ 

RPI3B+ - Raspberry Pi 3 
model B+ 3995€ 

A000066 - Arduino Uno

23€ 
A000106 - Arduino GSM 
shield met antenne-connector

7805€ 

NIEUW

VMA314 - PIR  
Bewegingssensor

495€ 
VMA437 - 1.3” 
OLED-display

1990€ 
VMA105 - Atmega32U4 Wearable 
Development Board 1490€ 

VMA311 - Digitale  
vochtigheidssensor 
DHT11

495€ 

Vraag naar de gratis catalogus  
‘Development Boards & accessories’ 
voor een volledig overzicht! 



NIEuWE TYpES 
IN vooRRaaD!

UT681L - Eenvou-
dig LAN-tester 
voor RJ45 & RJ11

1506€ 

WAterdiChte 
ConneCtoren

NIEUW

Met de waterdichte aansluitdozen van Raytech maak je  
elektronische verbindingen snel waterdicht! De doosjes zijn 
gevuld met gel en zijn zelfs onder water te gebruiken. Ze zijn 
bovendien eenvoudig opnieuw te openen. 

READYBOX - Met gel 
gevulde kabeldoos met 
klemmenblok & kabel-
wartels, voor vijfaderige 
kabels tot 16mm2

3579€ 

FRED / BARNEY - 
Waterdichte aansluit-
box met 2- of 3-polige 
connector

VANAF 891€ 

GELBOX - Waterdichte aan-
sluitbox - Verkrijgbaar in  
diverse afmetingen -  
Geleverd zonder connector

VANAF 679€ 

BRAVO - Waterdichte aansluit-
box met geïntegreerde 1 of 
3-polige connector

VANAF 739€ 
UT377A - Vocht-
meter voor hout & 
bouwmaterialen

2629€ 
Compacte digitale 
multimeter
UT131B - Manual 
range - 1315€
UT131A - Autoran-
ge - 2362€

UT273 - Stroomtang - 
aardingsmeter.  
Vereenvoudigt het  
doormeten van aar-
dings-lussen

47238€ 

UTD2052 - 2-ka-
naalsoscilloscoop 2 x 
50 MHz 

349€ 

AT12TCE - Weerstation 
met buitensensor

1450€ 

Welke kAbel of overgAng heb je nodig?

Kom je bij het aansluiten van je nieuwe tele-
visie tot de vaststelling dat de aansluitingen 
van je digibox, 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-rayspeler, 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...)

Omvormer van VGA 
naar HDMI (LU636) 
+ kabel van HDMI 

naar DVI  
(HDMID...xxx...)

Omvormer van VGA 
naar HDMI (LU636) 

Omvormer van VGA 
naar gele tulp-

stekker of S-video 
(VASMON4)

DVI (Beeld)

Kabel DVI naar 
HDMI (HDMID...xxx...) 
+ convertor HDMI 
naar VGA (LU639H.)

DVI-kabel  
mannelijk/mannelijk  

(52731)

Kabel DVI naar 
HDMI 

(HDMID...xxx...)

Kabel DVI naar 
HDMI (HDMID...xxx...) 
+ convertor HDMI 
naar RCA/scart 

(08263)

HDMI (Beeld en 
Geluid)

Convertor HDMI 
naar VGA (68793 of  

LU639H)

Kabel HDMI naar 
DVI (HDMID...xxx...) 

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

Convertor HDMI 
naar RCA/scart 

(08263)

Audio/Video
Omvormer RCA 

naar VGA  
(VASMON3))

Omvormer RCA 
naar HDMI (VCO3430) 
+ Kabel HDMI naar 
DVI (HDMID...xxx...) 

Omvormer RCA 
naar HDMI 
(VCO3430)

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 (DPVGA)

Overgang  
mini-displayport 
naar DVI (MDDVI)

Overgang mini- 
displayport naar 
HDMI (DPHDMI)

- -

USB-C (Beeld 
en Geluid)  

=  
Thunderbolt3

Overgang USB-C 
naar VGA (66260)

Overgang  
USB-C naar DVI 

(66266)

Overgang USB-C 
naar HDMI (66259)

- -

NAAR
VAN

bv. scherm, beamer

bv. digibox, dvd-speler



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 30/11/2018 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 

STA
RTERPA

CK
S

STARTPACK1 - Starterspakket met 
soldeerbout, meettoestel & toebe-
horen

3398€ 

STARTPACK2 - Starterspakket met 
soldeerstation, meettoestel & toebe-
horen

5500€ 

K000007 - Arduino starterskit 
met Arduino Uno, boek met 15 
projecten en alle onderdelen 
voor deze projecten. 89€ 

RPI3-START - Met Raspberry Pi 3 type 
B+, behuizing, voeding en 16GB SD-
kaart 69€ 

EDU03 - Soldeerstarterskit met soldeer-
bout en 2 projecten om zelf in elkaar te 
solderen

2390€ 

VMM001 - Microbit starters-kit - Minicomputer ont-
worpen door BBC om de basis van het  
programmeren te leren. 

3497€ 

KAEDU - STEM-shield voor Ardui-
no - Geeft meteen feedback over 
wat je geprogrammeerd hebt.

1990€ 

EDU01 - Educatieve experimen-
teerdoos met 10 projecten - zonder 
solderen

1390€ 

EDU02 - Experimenteerdoos op 
zonne-energie - Met 10 projecten - 
zonder solderen

1895€ 


