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maxon motor bouwt  
nieuw Innovation Center 
 

Het bedrijf investeert 30 miljoen in hoofdkantoor 
 
De Zwitserse aandrijvingsspecialist maxon motor breidt zijn hoofdkantoor in 
Zwitserland uit. In februari beginnen de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe 
Innovation Center, voornamelijk ingericht voor onderzoek, ontwikkeling en de 
productie van medische aandrijvingen. Het gebouw moet in de zomer van 2018 klaar 
zijn.  
 
 
maxon motor maakt zich klaar voor de toekomst. De specialist op het gebied van 
gelijkstroommotoren en aandrijfsystemen vergroot zijn hoofdkantoor in Sachseln OW en 
bouwt direct naast het eigen S-Bahn-station ‘Ewil Maxon’ een Innovation Center. Het 
gebouw biedt onder andere ruimte voor onderzoek en ontwikkeling alsook voor de productie 
van medische aandrijvingen. De afdeling Medical wordt tweemaal zo groot. Op 2.000 m2 
zullen de allerkleinste motoren van maxon geproduceerd – enkele daarvan slechts vier 
millimeter dik. Deze worden gebruikt in insulinepompen, medicatiedoseersystemen of 
operatierobots. Om aan de strenge kwaliteitseisen van de medische sector te kunnen 
voldoen, wordt de productie uitgerust met cleanrooms. Een daarvan is zelfs biocompatibel. 
maxon motor creëert zo de basis voor verdere groei binnen deze belangrijke sector. 
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Bomen en biotoop verhogen de kwaliteit van de omgeving 
De bouwwerkzaamheden voor het Innovation Center beginnen in februari en moeten in de 
zomer van 2018 klaar zijn. Het gebouw bestaat uit twee kelderverdiepingen met 
parkeerplaatsen en technische installaties, twee productieverdiepingen en twee 
verdiepingen voor kantoren. Het uiterlijk van de nieuwbouw sluit aan bij de reeds bestaande 
gebouwen. Er worden meerdere hoge bomen en struiken geplant, zodat de nieuwbouw zich 
in de omgeving integreert. Ook wordt een biotoop gecreëerd. 
 
Waarom bouwt maxon een innovatiecentrum? 
maxon motor wil duurzaam verder blijven groeien. De aandrijvingsspecialist beschikt 
wereldwijd al over meer dan 30 verkoopkantoren en zes productielocaties. De ruggengraat 
wordt echter gevormd door het hoofdkantoor in Obwalden met meer dan 1200 medewerkers. 
Hier moet de nadruk in de toekomst nog meer op onderzoek & ontwikkeling, medische 
technologie (micromotoren), integrale aandrijfsystemen (mechatronica) en Industrie 4.0 
(netwerkvorming binnen de productie) komen te liggen. "Met het nieuwe Innovation Center 
maken we ons Zwitserse kantoor bewust sterker, om ook globaal sterker te worden,“ zegt 
maxon CEO Eugen Elmiger. maxon investeert rond 30 miljoen Zwitserse Frank in het 
Innovation Center. 
 

 
 
Hoofdaandeelhouder Karl-Walter Braun benadrukt dat het hoofdkantoor in Sachseln, zelfs in 
moeilijke tijden, nooit ter discussie heeft gestaan. "Wij profiteren hier van vele voordelen. 
Een uitstekende infrastructuur, goede verbindingen, ongecompliceerde samenwerking met 
overheidsinstanties, een prachtig landschap en een hoog opleidingsniveau van jonge, 
competente ingenieurs. Bovendien kunnen we rekenen op loyale medewerkers uit de 
omgeving die het bedrijf decennialang trouw blijven.“ 
 

Uitzicht op het hoofdkantoor van maxon motor in Sachseln vanaf zomer 2018. Vooraan bij het meer het nieuwe 
Innovation Center. - Visualisierung Plus Architekten AG 
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Vreugde bij het kanton Obwalden 
Ook de economisch directeur van Obwalden, Niklaus Bleiker, is blij met de bouwstart en de 
grote investering. "Dit is een fantastische dag voor het kanton Obwalden. Het is een duidelijk 
teken voor de standplaats Zwitserland resp. Obwalden om te zien dat onze grootste 
werkgever verder in het hoofdkantoor in Sachseln investeert. Samenvattend: Het is 
gewoonweg heuglijk en veelbelovend wat maxon motor ag allemaal tot stand heeft gebracht 
en nog tot stand zal brengen.“ 
 
 

 
Bouwproject Innovation Center 
 

Bouwstart: februari 2017 

Gereed: zomer 2018 

Kosten: rond 30 miljoen Zwitserse Frank 

Verdiepingen: zes (twee daarvan ondergronds) 

Oppervlak: 2318 vierkante meter 

Hoogte gebouw: rond 20 meter 

Inhoud: 43.500 kubieke meter 

Gebruik: maxon medical, onderzoek & ontwikkeling, bedrijfsmiddelen, 
modelbouw, leerlingwerkplaats 

Arbeidsplaatsen: 350 

Parkeerplaatsen: 70  

Omgeving: opwaardering door meerdere bomen en een biotoop 

Zonnepanelen: jaarlijkse stroomproductie van 180 MWh 
 
 

Informatie en webcam van de bouwplaats op http://swissness.maxonmotor.ch 

 

 
 
Meer informatie: 
maxon motor CEO Eugen Elmiger beantwoordt vragen van mediavertegenwoordigers, 
vandaag, 24 januari, van 9.30 tot 11.30 uur. Telefoon: +41 41 666 15 63 
 
 
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 

http://swissness.maxonmotor.ch/
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Internet: www.maxonmotor.com 
Aandrijftechniek: drive.tech 
Twitter: @maxonmotor 

http://www.maxonmotor.com/
http://drive.tech/

