
Service & verkoop vanuit 3 winkels

Gratis levering vanaf 75 €

V Dagelijkse verzending om 16 uur

Meer dan 18.000 referenties in voorraad

SPECIAL

NIEUW

DUMMY111S 
- Dummy 
Camera IP44 
met led 

995€

BN1020 - Bedien uw appara-
ten vanaf uw telefoon thuis of 
onderweg. - Met 4 sockets & 
1,5 meter kabel.  

3990€

RPI3-CASEDIN - 
Din-Rail  
behuizing voor 
Raspberry Pi

1496€

EW3980 - USB Type 
C lader voor laptop - 
65W - Ook geschikt 
voor Apple® 

4996€ 

BN1022 - Powercu-
be stekkerdoos met 2 
USB-poorten & 3 sockets 
- 1,5 meter kabel

2250€

VV

V

SEN-11574 - Hartslag-
sensor voor gebruik 

met Arduino

3019€

DVRDCD10 - Bureauklok met 
geïntegreerde camera

2495€

ABX00021 - Arduino 
Uno Wifi programmeer-
bord Rev. 2  

49€

SKU-1510 - Teken een circuit 
met Electric Paint en leer alles 

over parallelle schakelingen 

1490€ 

BGL8300 - HeadZ One 
Multimedia Hoofdtelefoon

3981€

WINGMAN 
- Leatherman 

Multitool

5995€

De micro:bit is een micro-computertje met enkele bedieningsknoppen 
en een 5X5 led matrix beeldscherm dat in de verschillende program-
meertalen kan worden geprogrammeerd, zoals bijvoorbeeld in Blocks, 
Javascript, Python of Scratch.  
Lees er alles over op https://www.gotron.be/microbits!

MB158-US - Microbit Go pakket met een microbit, USB-kabel, 
batterijhouder, 2 x AAA batterijen en een startersgids 

2295€

MB224-US - Microbit Bundle met 10 
Microbit Go pakketten - Voor scholen en 

trainingscentra.  

18990€

Leer programmeren 
met micro:bit!

VMM002 - Microbit pakket 
met Microbit en diverse 
componenten & accessoires 

5501€



UT133A - Digitale 
Multimeter - Auto-

range - 2973€

UT118A - Voltage & 
Continuiteitstester - 
3313€

UT204A - Digitale 
Ampéretang - Auto-

range - 5995€

UT501 - Isolatietester met 
digitale aflezing

10954€

UT522 - Universele Digitale 
Aardingsmeter met 2- en 

3-punts meting

16896€

ST-26092 - 
Security Bit 
Set - 62-delig 

2195€

Het juiste gereedschap 
voor eLke kLus! 

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

WE1010EDU - Weller 
soldeerkit met 70W  
digitaal soldeerstation, 
tang 170M, soldeertin 
& extra stift ET-B 

199€

NIEUW

UT-L25 - Testsnoeren 
voor multimeter

650€

UT-L25 - Korte  
testsnoeren met  

krokodillenklemmen 

394€

HH1 - Helpend handje 
met vergrootglas 

495€

VTHH6  
Klemkit voor printplaat  

895€

23660 - 68-delige gereed-
schapsset met hoogwaardig 
Proxxon & Knipex materiaal 

29741€

Op Schattenjacht!

CS50 - Ideale me-
taal-detector voor 

kinderen 3721€

CS100N - Basismodel met 
analoge VU-meter  

4505€

CS130 - Model met  
comfortabele armsteun en 

analoge VU-meter 
5490€

CS300 - Model met  
comfortabele armsteun 

en digitale LCD-display - 
Met uitlezing van diepte 

17205€

Bekijk het volledige assortiment 
metaaldetectoren op onze web-
site, of kom eens langs in één van 
onze winkels! 

STD-5835 - Precisie schroe-
vendraaierset - 34-delig  
2450€

HT-2568 - Professionele 
RJ-krimptang set  

4990€



USB-C is een symmetrische 
aansluiting, zodat je ze in bei-
de richtingen kan inpluggen. 
USB-C kan data overdragen 
en apparaten opladen, maar 
je kunt er ook video en audio 
mee versturen. Er zijn diverse 
overgangen voorhanden, zo-
dat je de USB-C eenvoudig 
kan omzetten naar bijvoor-
beeld HDMI, RJ45, USB A, etc.  

uSb-c, de nieuwe 
Standaard?

USBCC1 - 
USB C kabel 
- 1 meter  

695€

USBAC1 - USB 
A naar USB C - 
1 meter 

695€

USBCHDMI - 
USB C mannelijk 
<-> HDMI 
vrouwelijk 

1996€

PCMP203 - USB 
C mannelijk <-> 
HDMI + USB 
3.0 en voeding  

5945€

Met ons assortiment reisstekkers, powerbanks, USB- 
laders of omvormers voor in de auto, vertrek je zonder 
zorgen! 

Vakantieplannen?

1302180 - Universe-
le wereldstekker  
1590€

PLUG03 - 
Adapter voor 

UK - 695€

95305 - Adapter 
voor Italië 
590€

PBLP8000WH - 
Draagbare powerbank 
- 8000mAh

1487€

POWERBANK20 - Power-
bank met geïntegreerde 
kabel - 20.000mAh

3999€

GSUSB11 - 
USB-autolader 1A

495€

CARSUSB26 - Autolader 
met 3 USB-poorten - max. 

4,2A - 850€

INV100U-12 
- Omvormer 
12V DC  naar 
230V AC + 
USB-uitgang - 
100W

4003€

66518 - Compacte hoofdlamp 
met 7 lichtstanden

1290€

Q7XR - Oplaadbare zaklamp - 
Max. 1000 lumen - HQ

18037€

1171540 - Herlaadbare led 
buitenlamp met dimbaar licht

2450€

UL10 - Zaklamp met 
clip - 65 lumen

1390€

K000007 - Officiële Arduino star-
ters-kit met UNO programmeerbord 
en de componenten om 15 Arduino 
project-en, beschreven in het bijgele-
verde boek uit te werken. 

89€

RPI3PROMO - Bevat een Rasp-
berry Pi 3B+, behuizing, voeding 
2,5A, 16GB micro SD kaart en 
Nederlandstalig handboek met 45 
projecten 

100€

Starten met arduinO 
Of raSpberry pi!
Met deze starterskits 
heb je meteen alles 
in huis om snel van 
start te gaan! 

Q1ZAKL - 
Penzaklamp

3998€

1176440 - Oplaadbare 
zaklamp met haak, magneet 

& clip

2495€



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 30/06/2019 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 

FLUKE PROMOTIES

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€ 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!

welke fluke digitale multimeterS zijn geSchikt VOOr jOuw tOepaSSing? 
De digitale multimeters van Fluke zijn tegenwoordig te vinden in zowat elke gereedschapskist! Maar 
hoe kies je het juiste meetinstrument voor jouw werk? Via de selectietool van Fluke krijg je advies in 
minder dan 4 eenvoudige stappen. Je krijgt nadien de meest geschikte producten, met de belangrijkste 
kenmerken! Probeer het zelf uit via: www.fluke.be/multimeter.

FLK-115/TLK-225- Veiligheids-
pakket bestaande uit de Flu-
ke-115 digitale multimeter en 
Fluke TLK-225 SuregripTM Master 
accessoireset  

24079€

FLUKE-175EGIF/H - Koop een Fluke 175 
multimeter en ontvang gratis Bluetooth 

hoofdtelefoon - 28798€

Bespaar  
40%

T6-1000KIT - 
Fluke T6-1000 

elektrische tester 
met gratis set  

krokodillenklem-
men en holster 

33759€

Bespaar  
20%

FLUKE-1507 - Isolatie-
spanningstester met test-

spanning 50V tot 1000V 

50215€

HVAC-KIT - HVAC Set 
met Fluke-116 multimeter, 
Fluke 902FC stroomtang, 

Volt Alert & Opbergtas  

54329€

Bespaar  
36%

Bespaar  
20%

FLUKE-62MAX+ 
- Mini-infrarood-
thermometer 

8349€

Bespaar  
40%


