
Service & verkoop vanuit 3 winkels

Gratis levering vanaf 75 €

V Dagelijkse verzending om 16 uur

Meer dan 15.000 referenties in voorraad

SPECIAL

NIEUW

KSR17 - Bouw tot 12 verschillende dieren 
op zonne-energie met deze bouwkit! 

30€ LTLG3M - Dimbare 
led-tafellamp met 
aanraakbediening

3094€ 

1490€ 

1171540 - Herlaadbare led-
lamp met powerbank-functie.  
Zeer helder, niet-verblindend 
licht met extra spot. 

ADA3705 - Opbergtas voor 
prototyping board 

394€ 

BC1291 - Universele lader 
voor AA, AAA en 9V-batterijen 

MK198 - Ledbuddy: geeft de  
polariteit, voorwaartse spanning & de 
benodigde voorschakelweerstand - 
Zelfbouwpakket

1055€ 

2990€ 1171620 - Herlaadbaar 
20W led werklicht met 
ingebouwde Bluetooth 
speaker 75€ 

2450€ 

2490€ 
RPI3A+ - Raspberry Pi 3 Model A+ is ver-
gelijkbaar met het model B+, maar heeft 
een kleiner geheugen en geen ethernet 
connectie. 

Nieuw Assortiment Drukknoppen!
AR100 - Led 
Drukknop 100mm 
- Verkrijgbaar in 
groen, rood, geel, 
blauw, wit of RGB

995€ 632€ 
AR30 - Led Druk-
knop 30mm - Ver-
krijgbaar in groen, 
rood, geel, blauw 
of wit

295€ AR60 - Led 
Drukknop 60mm 
- Verkrijgbaar in 
groen, rood, geel, 
blauw, wit of RGB

ARJOY - Kleine 
Arcade Joystick

995€ 

2595€ 
HT-H548 - Universele 
compressie tool voor F, 
BNC & IEC-connectoren

Compressie-connec-
toren vanaf 083€ 

VV

V

EBP03LUSB - Pop-
up stekkerblok met 
3 stopcontacten en 
2 USB ingangen



VEILIGHEID BOVEN ALLES!
met een rook- & gasmelder, alarm- & camerasysteem!

14918€ 

EM6325 - IP-camera 
- Met de CamLinePro 
App kan je de camera 
bedienen en de beelden 
bekijken 

6505€ 

749€ 

Oplaadbare batterijen 
& batterijladers van de 
hOOgste kwaliteit! 

MH-C9000E - Batterij-la-
der / Analyzer voor 4 AA 
en AAA batterijen

MH-C808M - Batterij-lader voor 
8 AAA, AA, C of D batterijen

8905€ 

RPI3B+ - Raspberry Pi 3 
model B+

3995€ 

ABX00011 - Arduino 
MKR1000 Wifi met headers

3871€ 
ABX00020 - Arduino Yun 
Rev2 Linux Powered

5899€ 

NIEUW

313070003 / 313070001 
Zonnepaneel 80 x 80 mm
Zonnepaneel 138 x 160 mm

1305€ 106990020 - Solar 
Charger Shield voor 
Arduino

1695€ 

RPI-TVHAT - De TV HAT is een add-on 
board voor Raspberry Pi en laat toe 
om digitale TV kanalen te ontvangen 
en bekijken.

2495€ 

1605€ 

PSE514 - Mini Optische 
Rookmelder

1267€ 

SA730CE - Rookmelder op 
230V, met back-up batterij 
- Onderling verbindbaar tot 
12 melders 5328€ 

CO9BFA-BNLR - CO - 
detector met pauze- en 
testknop 5111€ 

S3BSIMSEC - Draadloos 
beveiligingssysteem met be-
dieningspaneel, 2 bewegings-
melders, 2 magneet-contacten, 
2 afstandsbedieningen en 2 
RFID-tags

Wist je dat...
...een optische rook-

melder verplicht is in 
élk huis vanaf 2020?

Uitbreidbaar tot 50 sensoren, zoals bijvoorbeeld rook-
melder, gasmelder, sirene, etc. Meer informatie kan 
je vinden via https://www.gotron.be/etiger! 

CAMIP7N - Draadloze 
IP-kleurencamera met 
IR-functie 9899€ 

5686€ 

4AAA1000 - 4 AAA 1000mAh - 1510€ / 4AA2600 - 4 AA 2600mAh - 
1865€ / 2C5000 - 2 C 5000mAh - 2185€ / 2D11000 - 2 D 11000mAh 
- 3485€ / 9V300 - 9V 300mAh - 1390€



ledslIngers met UsB-PlUg

NIEUW

De ledslingers zijn uitgerust met een USB-
plug, zodat je ze eenvoudig kan aansluiten 
op een powerbank, batterijhouder of voeding 
met USB-ingang. 

LSL500 - Ledslinger met 
50 leds. 5 meter. Verkrijg-
baar in wit of warm wit

550€ 

LNL100 - Neon lichtslang. 
1 meter. Verkrijgbaar in wit, 
warm wit of blauw. Enkel te 
gebruiken op netstroom met 
een USB-voeding.

550€ 

LCL200 - Ledslinger met 20 
leds op koperdraad. 2 meter. 
Verkrijgbaar in wit, warm wit, 
rood, groen of blauw

4€ 

LBL300 - Ledslinger met 30 leds 
in een plastic beschermbuisje. 3 
meter. Verkrijgbaar in wit, warm 
wit, rood, groen of blauw

550€ Ledschijnwerpers, verkrijgbaar in neutraal wit of warm wit, en in 
zwarte of witte kleur. 

LEDA5001 - 10W  - 1490€
LEDA5002 - 20W  - 2990€ (zonder PIR) / 4990€ (met PIR)

LEDA5003 - 30W  - 3990€ (zonder PIR) / 5997€ (met PIR)

LEDA5005 - 50W  - 6990€ (zonder PIR) / 8992€ (met PIR)

EBL18 - Magnetisch 
veiligheidslicht met 
witte of rode led  

Welke ledstrIP kIes Ik Best?
Op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord aangezien alles afhangt van het 
project waarvoor je deze wenst te gebruiken. 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 welk toebehoren we aanbieden.

Aarzel echter niet om met je ledstrip-project langs te komen in één van onze 
winkels, zodat we dit samen kunnen uitwerken!

Bekijk het volledige dossier via www.gotron.be/ledstrip-kiezen!

450€ 
5117€ 

ACTIVE-XT - Silva hoofd-
lamp met 3 witte en 3 rode 
leds - Bereik tot 30 meter

E51ZAKL - Oplaad-
bare outdoor zaklamp 
- 1000 lm 

1390€ 

UL10 - Zaklamp met 
clip - 65 lumen

6490€ 
EFL44 - Herlaadbare 
3-in-1 zaklamp 

1767€ 

Ledstrips zijn beschikbaar in wit, neutraal 
wit, warm wit, blauw, groen, rood of RGB

LS1Mxx - 1 meter - vanaf 990€
LS5Mxx - 5 meter - vanaf 3790€

Aluminium profiel & plastic cover voor 
ledstrips - 2 meter 

ALUPRO - profiel - vanaf 980€
ALUCOV - cover - vanaf 1350€

Ledvoeding Mean-
well - LPV-reeks

vanaf 1295€

Pakket met ledstrip,  
voeding en controller

vanaf 2005€

POWERBANK25 - 
Sweex Powerbank  
2500mAh

395€ 



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 30/04/2019 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!
U 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 kenmerk-
en! 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

FLUKE-175/C25 - Koop 
een Fluke 175 multimeter 
en ontvang gratis een C25 
draagtasBespaar  

30%

Bespaar  
40%

265€

Bespaar  
20%

24079€ 
T6-1000KIT - Fluke 
T6-1000 elektrische 
tester met gratis set 
krokodillenklemmen 
en holster

33759€ 

Bespaar  
20%

FLUKE-1507 - Isolatiespan-
ningstester met testspanning 
50V tot 1000V

50215€ 

FLK-376FC/114KIT - Flu-
ke 376FC True-RMS-AC/DC 
stroomtang met gratis Fluke 

114 elektrische multimeter

60379€ 
Bespaar  
26%


