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Vriend, machine, redder: 
alles over robots.  
Het nieuwe driven magazine van maxon is er! 
 

 
Mensen en robots zullen de komende jaren steeds dichter tot elkaar 
komen. In het huishouden en bij het werk. Maar hoe zal dit samenleven 
er concreet uitzien? En wat zijn daarbij de technische uitdagingen? Het 
nieuwe driven magazine van maxon motor geeft daarop antwoord. 
 
Robots zijn in opkomst. En de taken die ze voor hun rekening nemen worden 
steeds complexer: Pepper, de kleine communicatierobot, herkent onze 
stemming en reageert daarop. Kleine industrierobots werken hand in hand 
met mensen en nemen hun omgeving waar, zodat ze niet tegen elkaar op 
kunnen botsen. Deze en andere voorbeelden vindt u in de nieuwste uitgave 
van driven, het magazine van maxon. 
Bovendien leest u meer over de besturing van assen in de robotica en welke 
DC-motoren en besturingen daarvoor bijzonder geschikt zijn. U krijgt ook 
inzicht in de wetenschap van de robotethiek. driven is daarnaast gewijd aan 
een rolstoel die trappen op kan lopen en zet uiteen, waarom maxon nu in de 
e-Bike wereld is vertegenwoordigd. 
 

Nu bestellen of downloaden 

driven verschijnt als tablet-magazine in het Duits en Engels en kan gratis 
worden gedownload – in de App Store, via Google Play Store en in de 
Windows App Store. Heeft u liever een gedrukte uitgave? Bestel dan nu gratis 
uw persoonlijke exemplaar. 
 
Meer informatie op: magazine.maxonmotor.com 
 

 

Hoofdkantoor 
maxon motor ag 

Brünigstrasse 220 
Postfach 263 
CH-6072 Sachseln 
Tel.: +41 (41) 666 15 00 
Fax: +41 (41) 666 16 50 
E-mail: info@maxonmotor.com 
Internet: www.maxonmotor.com 
Twitter: @maxonmotor 

Benelux 
maxon motor benelux bv 

Josink Kolkweg 38 – 7545 PR Enschede 
Postbus 716 – 7500 AS Enschede  
Nederland  
Tel.: +31 53 744 0 733 
E-mail: info@maxonmotor.nl 
Internet: www.maxonmotor.nl 

 

http://www.maxonmotor.ch/maxon/view/content/print-magazin
http://magazine.maxonmotor.com/
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De nieuwe uitgave van het magazine driven. 
©maxon motor ag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


