


Hakkımızda
About Us

Robelart Elektronik kompo-
nent tedarikinde güçlü ağı 
sayesinde Dünya’nın her bir 
noktasından ürün temini 
gerçekleştirmektedir.

Robelart Electronics supplies 
products from all over the 
world thanks to its strong 
network in component 
supply.
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GLOBAL AĞ
RAKİPSİZ 

UYGUN FİYAT
HIZLI VE GÜVENLİ

 TEDARİK
KOLAY İADE SÜRECİ

Global Network
Unbeatable,

Affordable Price
Fast & Safe

Supply
Easy Return

Process

Neden Biz ?
Why Us ?
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İstanbul
Merkez ve
Anadolu
Ofisleri

Hong Kong
Partner

Ofisi

Shenzhen
Partner

Ofisi

Kanada
Partner

Ofisi

Florida, 
Amerika
Partner 
Ofisimiz

Cluj Napoca
Romanya
Partner 

Ofisi

Amerika’da stokları bulunan Digikey, Mouser, Rochester, 
Avnet Express, Future, TTI, Arrow ve Verical gibi dünyanın 
önde gelen global distribütörlerinden kendi yüklemelerimi-
zi çıkarmaktayız. Birçok global distribütörün stoklarından 
çok kısa sürede sizlere temin edebilmekteyiz.

Shenzhen’deki partner ofisimiz ve Hong Kong’taki depo-
muzdan yüklemeler çıkartarak rekabetçi ve uygun fiyatlar 
ile ürün tedariki sağlamaktayız. Aldığınız ürünlerin partner 
ofisimizde önce test edilip orjinalliği onaylandıktan sonra 
gönderilmektedir. Yıllardır düzen ve güven ilişkisiyle 
çalıştığımız ofislerimizde aldığınız ürünün kalite testi de 
sağlanmaktayız.

UZAK DOĞU OFİSLERİMİZ
Far East Offices European Offices America Offices

AMERİKA OFİSLERİMİZ

Avrupa şubemiz ile Avrupa’daki birçok komponent firmasından 
ürün teminini hızlı, güvenli ve uygun fiyatlarla yapmaktayız. 
Haftada en az bir kez çıkardığımız yüklemelerimiz ile TTI, 
Rutronik, Farnell ve Avnet gibi global firmalardan ürün tedariki 
yapmaktayız. Ayrıca Avrupa’dan almış olduğumuz ürünlerin 
lojistik operasyon desteğini de vermekteyiz. 

AVRUPA OFİSLERİMİZ

We provide product supply at competitive and affordable prices 
by removing shipments from our partner office in Shenzhen and 
warehouse in Hong Kong. The products you buy are tested in our 
partner office and sent after their originality is approved. In our 
offices where we have been working with order and trust for 
years, we also provide the quality test of the product you buy.

With our European branch, we supply products from many com-
ponent companies in Europe with fast, safe and affordable prices. 
We supply products from global companies such as TTI, Rutronik, 
Farnell and Avnet with our shipments that we deliver at least once 
a week. We also provide logistics operation support for the produ-
cts we have bought from Europe.

We extract our shipments from the world's leading global distribu-
tors such as Digikey, Mouser, Rochester, Avnet Express, Future, 
TTI, Arrow and Verical, which have stocks in America. We can 
supply you from the stocks of many global distributors in a very 
short time.

Dünyanın her yerinden 
ürün tedariği.
Product supply from all over the 
world. 4
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Partnerlerimiz

Capacitor

Memory Element

RTC & Oscillator

Connector

Inductor

Converter

Crystal

Our Partners
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IOT ve GSM MODÜLÜ WİFİ-BLUETOOTH MODÜLÜ

Fan

LED

Filter Macaron

Macaron

Varistor

Connector

Connector

Connector

Connector Sensor

Resistance Tantal Capacitor

Cable

Cable

IOT and GSM Module WI-FI - Bluetooth Module

Partnerlerimiz
Our Partners
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GELİŞTİRME KARTLARI ROBOTİK MALZEMELER

GELİŞTİRME KARTLARI LCD - DisplayROBOTİK ve KİTLER

Resistance

Cable

Antenna

AntennaConnector

Capacitor

Development Cards

Development Cards Robotic Materials

3d Printer

Robotics and Kits LCD - Display

Partnerlerimiz
Our Partners
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Arduino
Arduino Modelleri

Arduino Shield 

Multimetre

Osiloskop 

Akım Ölçüm Aletleri

Sıcaklık ve Nem Ölçer Aletleri

Ölçü ve Test Aletleri

GSM

XBEE

Wi-Fi / Bluetooth 

RF

Kablosuz Haberleşme 

Breadboard 

Jumper Kablo

Krokodil Kablo

Makaron Set

Havya / İstasyon 

Prototipleme / LehimlemeRaspberry Pi Modelleri 

Raspberry Muhafaza Kutuları

Raspberry Ekranları

Raspberry Pi Kabloları ve Hafıza Kartı 

Raspberry Pİ

Beaglebone

Lattepanda

STM

Orange Pİ

Adafruit

Sparkfun

İntel Edison / Galileo

Geliştirme Kartları

Step Motorlar

DC Motor

Motor Sürücü Kartları

Motor ve Motor Sürücüleri 

Güneş Paneli 

Pil

Güç Kaynağı UPS 

Güç Kaynağı / Batarya

Sanal Gerçeklik Gözlükleri 

Woejer 

Giyilebilir Teknoloji 

Röle Kartları

Voltaj Regülatör Kartları

Dönüştürücü Kartları

Programlama Kartları

BMS Kartları

Elektronik Kartlar 

Entegre

Potansiyometre

Buzzer

Peltier

Direnç

Komponent

Makeblock

MaKey MaKey

Arduino Setleri

Robot Kit ve Aksesuarları

Eğitici Setler

Sıcaklık ve Nem Sensörleri

Gaz Sensörleri

Ses Sensörleri

Çizgi / Cisim / Mesafe Sensörleri

Açı / İvme Jireskop Sensörleri

Basınç Sensörleri

Işık / Renk ve Diğer Sensörler 

Sensörler

Grafik / OLED LCD

Karakter LCD Ekran

Display

LCD – Display

Özel Ürünler

3D Yazıcılar

3D Tarayıcı

Filament

3D Yazıcı Bileşenleri  

3D yazıcı ve Ekipmanları

Arduino
Arduino Models

Arduino Shield 

Multimeter

Oscilloscope

Current Measuring Instruments

Temperature and Humidity Meter Instruments

Measuring and Testing Instruments

GSM

XBEE

Wi-Fi / Bluetooth 

RF

Wireless Communication

Breadboard 

Jumper Cable

Krokodil Caple

Macaroon Set

Soldering Iron / Station

Prototyping / SolderingRaspberry Pi Models

Raspberry Storage Boxes

Raspberry Screens

Raspberry Pi Cables and Memory Card

Raspberry Pİ

Beaglebone

Lattepanda

STM

Orange Pİ

Adafruit

Sparkfun

İntel Edison / Galileo

Development Cards

Stepper Motors

DC Motor

Motor Driver Cards

Motor and Motor Drivers

Solar Panel

Battery

Power Supply UPS

Power Supply / Battery

Virtual Reality Glasses

Woejer 

Wearable Technology

Relay Cards

Voltage Regulator Cards

Converter Cards

Programming Cards

BMS Cards

Electronic Cards

Entegre

Potentiometer

Buzzer

Peltier

Resistance

Component

Makeblock

MaKey MaKey

Arduino Sets

Robot Kits and Accessories

Educational Sets

Temperature and Humidity Sensors

Gas Sensors

Sound Sensors

Line / Object / Distance Sensors

Angle / Acceleration / Gypsum Sensors

Pressure sensors

Light / Color and Other Sensors

Sensors

Graphic / OLED LCD

Character LCD Ekran

Display

LCD – Display

Special Products

3D Printers

3D Scanner

Filament

3D Printer Components

3D Printer and Equipment

Ürün Kategorilerimiz
Product Categories 9



KOMPONENT

Dizgi
Assembly

PCB (Printed Circuit Board)

AR-GE çalışmalarınızı üretim stratejimizin temeli olarak kabul 
ederiz. Teknik bilgi birikimimiz ile yeni fikirlerinizi veya geliş-
tirmek istediğiniz ürünleri hayata geçirmekteyiz. Diğer PCB, 
Dizgi ve Komponent tedariki hizmetlerimizin haricinde özel 
proje ve tasarımlarınızda ihtiyaç duyduğunuz locasyonlarda 
bulunan meteryal ve bileşenlerin tedariki, tasarımlarınıza 
özel ürünlerin prototip ve seri üretim aşamasında birçok 
partner firma ve üreticiyle beraber entegreli çalışan AR-GE 
firmamız, projelerinizi sizin için hayata geçirir.

Robelart, müşterilerine PCB tasarım, üretim ve montaj hizmeti 
için gerekli bilgi ve teknolojiye sahip olup prototip ve seri üretim 
PCB ve Elek (Stencil) üretimlerimiz ile, sizlere hızlı ve kaliteli bir 
hizmet sağlayıp, sıfır hata ile hizmet vermeyi hedeflemektedir. 
Bu inançla;

Mail veya telefondan anında fiyat teklifi verebilir. Hızlı ve acil teslimat 
gereksinimlerinizi karşılayabiliriz.

Tüm numune, prototip ve adetli siparişlerinizi kabul edip, ürünleriniz için 
adet bazlı en uygun fiyat tekliflerini sizlere sunmaktayız.

It can give an instant price quote by mail or phone. We can meet your fast and urgent delivery 
needs.

We accept all sample, prototype and quantity orders and offer you the most affordable price 
offers for your products.

Robelart has the knowledge and technology necessary for PCB design, production 
and assembly services to its customers, and aims to provide you with a fast and 
high quality service with zero error with our prototype and mass production PCB 
and Stencil productions. With this belief;

We consider your R&D studies as the basis of our production strategy. 
With our technical knowledge, we realize your new ideas or the produ-
cts you want to develop. Apart from our other PCB, Assembly and 
Component supply services, our R & D company, which works in 
integration with many partner companies and manufacturers during 
the procurement of materials and components in the locations you 
need in your special projects and designs, prototype and mass produ-
ction of special products for your designs, realizes your projects for 
you.

AR-GE
R&D

Robelart Elektronik dünyanın her yerinde bulunun Komponentleri sizin için 
temin edebilmektedir. Her hafta düzenli olarak Digikey, Mouser, Farnell, Arrow 
ve daha birçok global tedarikçinin yanı sıra uzak doğu kanallarından her hafta 
düzenli kendi uçak yüklemelerini ve belli periyotlarda gemi yüklemelerini çıkaran 
Robelart Elektronik sizin için güven, hız, en iyi uygun fiyat prensipleriyle 
çalışmaktadır. 

Dizgi hizmetimiz müşterileriler ’den alınan bilgiler ışığında hedef ürünün; önce 
mühendislik, dizayn prototip ve sıfır imalat işlemleri. Daha sonra ise ürünününüz 
seri üretime çıkmadan önce kalite kontrol (nem, sıcaklık, ultraviyole) işlemlerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu işlemler oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilip 
sizlere ürünününüz teslim etmekteyiz.

In the light of the information received from our customers, our typesetting service indicates that 
the target product; engineering first, design prototype and zero manufacturing processes. Then 
we carry out quality control (humidity, temperature, ultraviolet) processes before your product 
goes into mass production. These processes are carried out in a very short time and we deliver 
your product to you.

Robelart Elektronik can supply Components that are available all over the world for you. Robelart 
Elektronik, which regularly carries out its own aircraft shipments and ship shipments in certain 
periods from the Far East channels, as well as Digikey, Mouser, Farnell, Arrow and many other 
global suppliers, with the principles of trust, speed and best affordable prices for you.
works.

 Hızlı ve uygun fiyatlar Haftalık Ürün Yüklemesi Orijinal Ürün
Fast and Affordable Prices Weekly Product Upload Original Product

Component
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Oculus öncelikle bir oyun cihazıdır. Kaskı takar takmaz yeni bir dünyaya bakıyorsunuz. Oyuncu serbest 
şekilde hareket edebiliyor, çevresine göz atabiliyor, nesnelerin altındakini ya da arkasındakini görebiliyor. 
Kullanıcı bir tür 360 derecelik kokpitte oturuyor. Kontrol birimleri aracılığıyla nesnelerle etkileşim içine 
girip onlara dokunabiliyor, onları yerlerinden kaldırabiliyorsunuz.

Oculus is primarily a gaming device. As soon as you put on the helmet, you are looking into a new world. The 
player can move freely, peek around, see what is under or behind objects. The user sits in a kind of 360 degree 
cockpit. You can interact with objects, touch and remove them through the control units.
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Sınırlarınızı Aşın

VIVE Cosmos, bugün ve gelecek için tasarlanmış PC-VR’ dır. 
Şimdiye kadarki en etkileyici VIVE görsel çözünürlüğünü (2880 
x 1700) elde edin. Basitleştirilmiş kurulum ve içten-dışa takip 
sistemi ile sanal gerçekliğin keyfini rahatça çıkarın. Geniş 
görüş alanı (FOV) ve altı serbestlik derecesi (60oF) desteği ile 
hassas içten-dışa takip edebilirken. Deneyimlerinizi ileri görüş 
modları ile ihtiyacınıza uygun hale getirin ve altı kamera    
sensörüyle hareket alanınızı genişletin.  

HTC VIVE Cosmos’u uygun fiyatlarla Robelart’tan sahip 
olabilirsiniz.

Exceed Your Limits

VIVE Cosmos is PC-VR designed for today and the future. Get 
the most impressive VIVE image resolution (2880 x 1700) ever. 
Enjoy virtual reality comfortably with the simplified setup and 
inside-out tracking system. While it can track precisely insi-
de-out with its wide field of view (FOV) and six degrees of free-
dom (60oF) support. Tailor your experiences with forward 
vision modes and expand your range of motion with six camera 
sensors.

You can get the HTC VIVE Cosmos at affordable prices 
from Robelart.
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ELGATO
İçeriğinizi Mükemmelleştirin
Make Your Content Perfect

Mükemmeli arıyor ve hassasiyet için çabalıyorsanız. Optimum video yakalama, özel 
kodlama, ultra düşük gecikme teknolojisi ve daha fazlası için Elgato kalibrali içeriğin 
kilidini açmanın anahtarıdır.
Elgato, uzun zamandır Capture Device dediğimiz görüntü kayıt aygıtları üreten bir 
Alman firması. Firmanın son ürünü ise popüler HD60’ın yenilenmiş ve USB Type-C portu 
eklenmiş sürümü HD60 S. Elgato HD60 S, HD60 S+ ve HD60 PRO ürünlerini sizlere en 
uygun olan fiyatlarla Robelart'tan satın alabilirsiniz.

If you seek perfection and strive for precision. Optimum video capture, private Elgato calibrated content for 
coding, ultra-low latency technology and more is the key to unlock it.

Elgato is a German company that has been producing image recording devices that we call Capture Devices for a 
long time. The latest product of the company, HD60 S. Elgato HD60 S, HD60 S + and HD60 PRO, the renewed versi-
on of the popular HD60 with a USB Type-C port, can be purchased from Robelart at the most affordable prices.

PİXHAWK
Pixhawk 4 ® , Holybro ® ve PX4 ekibi ile birlikte tasarlanmış ve yapılmış gelişmiş bir otopilottur.
Pixhawk 4 ® is an advanced autopilot designed and built with Holybro ® and PX4 team.

Pixhawk açık kaynak kodlu Stm32 tabanlı yazılım tabanı olarak da ArduPilota dayanan bir otopilot modülü. Bu ürünleri 
size en uygun olan fiyatlarla Robelart'tan satın alabilirsiniz.

Her türlü araç tipini (multikopter, helikopter, uçak, kara araçları...) desteklemektedir.
Her türlü multikopter tipini (tricopter, quadcopter, hekzacopter, koaksiyelleri...) desteklemektedir.
Optical flow, akım sensörü gibi başka otopilotlarda pek olmayan sensörleri destekliyor.
OSD çıkışı, Oto paraşüt ve Gimbal özelliği mevcut
Pyton ile kodun ana kısmına hiç bakmadan harici bir harici bir görev uygulaması yazıp ekleyebilirsiniz.

Pixhawk is an autopilot module based on ArduPilota as an open source Stm32 based software base. You can buy these products from 
Robelart at the best prices for you.

It supports all types of vehicles (multicopters, helicopters, planes, land vehicles ...).
It supports all kinds of multicopter types (tricopter, quadcopter, hexacopter, coaxials ...).
Optical flow supports sensors such as the flow sensor, which is unlikely in other autopilots.
OSD output, Auto parachute and Gimbal feature available
With Python, you can write and add an external external task application without looking at the main part of the code.
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@robelartelektronik

14



@robelartE

@robelart

@robelartelektronik

@robelartelektronik

@robelartkomponent

Robelart Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Robelart İstanbul Merkez Ofisi

Adres : Sahil Mahallesi, Çayırlı Sokak No:2/1, 34520   
              Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye

Telefon : (0212) 872 20 70

E-posta: info@robelart.com


