voor innovatief onderwijs

Voorwoord

“Wanneer is het juiste instapmoment voor Robotica?”
Het begrijpen van kunstmatige intelligentie (AI) is
fundamenteel in de nabije toekomst. Sterker nog; de
nieuwe generatie gaat hier in hun leven het meest
mee te maken krijgen. Zullen we ons hier samen op
voorbereiden?
“Voor wie is DOBOT?”
Voor iedereen: van het PO tot WO, van kleine bedrijven
die eenvoudige handelingen willen automatiseren tot
internationale productiebedrijven die pre productielijnen
willen testen. Hierbij wordt de hulp van studenten niet
geschuwd.
“Wat doen we?”
We richten ons met DOBOT.nu op de maatschappelijke
behoefte om een brede basiskennis Robotica te
ontwikkelen en uit te bouwen. Dit kan alleen maar als we
de mensen enthousiast kunnen maken voor “Machine
Thinking” binnen het onderwijs en daarbuiten.

Machine Thinking
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Curriculum
Onderwijsontwikkeling
Resultaatgericht leren
Met uitgekiende lessen kunnen leerlingen en studenten
zich tot betere probleemoplossers, creatieve en kritische
denkers ontplooien; vaardigheden die nodig zijn in het
bedrijfsleven, en daarnaast bijdragen aan de algemene
en intellectuele ontwikkeling.
Hands-on lesmethode
De leerlijn biedt bijzondere leerkansen en overbrugt de
kloof tussen de huidige kennis en kunde van studenten
en de behoeften aan personeelsontwikkeling in het
bedrijfsleven.
Gratis lesmateriaal
Er is lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van leskaarten.
Elke kaart met een andere opdracht die op verschillende
niveaus is uit te voeren. Het lesmateriaal is vrij
toegankelijk en gratis te downloaden. Voor de gratis
vervolglessen + instructies heeft u een lescode nodig.
Deze is door onze klanten gratis aan te vragen.

Bekijk product
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Curriculum
Workshops
DOBOT Quick Start Workshop
Je installeert de software en sluit de hardware op de
juiste manier aan. Aan het einde van de workshop
ben je in staat om met de “Teach & Playback”-functies
van DobotStudio te werken, je kunt de verschillende
eindeffectoren gebruiken en leert over de verschillende
bewegingsassen en de verschillende soorten
bewegingen. Indien gewenst kun je ook kennismaken
met het coördinatenbord.
DOBOT Workshop Coördinatenbord
We gaan dieper in op o.a. het coördinatensysteem van
de DOBOT Magician, je leert werken met Pick & Place
en het gebruik van Jumps & Loops in bewegingen. Het
coördinatenbord met de bijhorende assemblageopdracht
dient als basis voor deze verdiepende cursus. Na de
Workshop Gevorderden kun je zelf met deze materie aan
de slag en met toegang tot het gratis lesmateriaal blijft
het coördinatenbord een centrale rol behouden in de
uitvoering hiervan.

Meer informatie
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DOBOT Coördinatenbord
Startpunt voor uw Robotica Lessen
Levend curriculum
Up-to-date met de almaar veranderende technologie,
waarbij de lessen relevant zijn en blijven voor de
moderne industrie. Het lesmateriaal kan eenvoudig
naast het bestaande materiaal worden geïmplementeerd
en door de inzet van het coördinatenbord zijn de lessen
eenvoudig uit te breiden en de opdrachten oneindig.
Kennis is krachtig. Samenwerking machtig.
We leren met en van elkaar. Keuzes maken is soms lastig
zeker als het over je toekomst gaat. Opleidingen moeten
keuzemogelijkheden aanbieden en studenten moeten
kunnen kiezen, maar hoe weet je nou wat bij jou past?
Projectmatige samenwerking
Tijdens Robotica projecten kunnen studenten uit
verschillende studierichtingen en van verschillende
niveaus een kijkje in elkaars keuken nemen en werken ze
projectmatig samen aan een gemeenschappelijk doel.

Bekijk product
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DOBOT Coördinatenbord
Startpunt voor uw Robotica Lessen

De basis
Hoe kan ik de Robotarm positioneren om een bepaald
voorwerp vast te pakken en te verplaatsen? Leer alle
mogelijke bewegingen van de DOBOT Magician en
grijpers beschrijven d.m.v. het coördinatenstelsel.
Brede participatie
Het bijbehorende lesmateriaal biedt zowel de basis
als de verdieping waardoor aanpassing op elk niveau
mogelijk is; van eerste kennismaking tot het echte
programmeren.
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Ontdek meer
Je begrijpt de werking van de Robotarm, haar assen en
gewrichten en krijgt de controle over alle bewegingen.
Je leert gebruik te maken van de verschillende
eindeffectoren en werkt aan modellen om uiteenlopende
opdrachten te voltooien.
Inhoudelijk
Het coördinatenbord is 550 mm x 700 mm en is voorzien
van een tekenbord, een klein en groot sorteervak, een
bouwlocatie en opslagplaats. De set wordt geleverd met
een set teris figuren. Optioneel is deze uit te rusten met
een 3D geprinte trein en een Bibber Kit.
13

DOBOT Bibber Kit

DOBOT 3D-geprinte trein

“Man vs. Machine”

3D Assemblage Opdracht “Stoomtrein”

Bibber Kit “Man vs. Machine”
De uitdaging is om de Robotarm te verslaan in het oude
behendigheidsspel de zenuw– of bibberspiraal. De
bedoeling is dat een ring langs een draad van het ene
uiteinde naar het andere uiteinde moet worden gebracht
zonder die draad aan te raken.

3D Assemblage Opdracht “Stoomtrein”
3D-geprinte trein incl. tekeningen voor reproductie,
handouts en digitaal materiaal.

Als de uitdager met de ring de draad aanraakt, gaat er
een lampje branden en een zoemer af. Ook wordt de
score bijgehouden op de digitale tellers. Dit spel op
9V batterijen test de oog-handcoördinatie en de fijne
motoriek van de speler, maar laat vooral zien waarom
bepaalde taken beter door een Robotarm volbracht
kunnen worden.
14

Met deze assemblage opdracht komen alle instellingen
van de Robotarm aan bod. Deze opdracht simuleert een
assemblagelijn en helpt de studenten inzicht krijgen in
hoe handelingen elkaar logisch opvolgen en zo effectief
mogelijk kunnen worden ingesteld.
De opdracht is voltooid als de gehele trein is opgebouwd
en terug is gemonteerd op de daarvoor bestemde
plaatsen. Hierna kan het script worden geloopt om
eindeloos door te kunnen gaan.
15

DOBOT Magician
Alles-in-één Robot voor het onderwijs
Multifunctionele desktop Robotarm
DOBOT Magician, geïnstalleerd met verschillende
eindgereedschappen, kan interessante functies
realiseren zoals 3D-printen, lasergraveren*, schrijven en
tekenen.
Praktische alleskunner
Ondersteunt de secundaire ontwikkeling door
13 uitbreidbare interfaces en kent meer dan 20
programmeertalen waardoor je creativiteit zal toenemen.
Dit spreekt dus echt tot de verbeelding.
Fantastische prestaties
Dankzij de fantastische prestaties, zowel in het
hardware-ontwerp als in de softwareapplicatie, heeft
DOBOT Magician de CES 2018 Innovation Award en iF
DESIGN AWARD 2018 gewonnen.
* = Lasergraveerkop is niet meegeleverd met de Basic
versie

Bekijk product
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DOBOT Magician - Basic

DOBOT Magician - Advanced

De beste Robotarm
voor het onderwijs

De beste Robotarm
voor het onderwijs
+ extra functies

Bekijk product

Bekijk product

Complete basis
De Magician Basic is een technische alleskunner;
objecten verplaatsen met behulp van een pneumatische
grijper of zuignap, tekeningen maken of teksten schrijven
met een pen, 3D-printen? Hij kan het allemaal.
Leergierig type
We hebben het coördinatenbord en de gratis lessen (ca.
100 lesuren keuzevak Robotica VMBO PIE) speciaal voor
deze DOBOT ontwikkeld en deze zijn eindeloos uit te
breiden met jullie eigen input. Mooi voor elkaar.
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Extra functies
Naast de al zeer complete Magician Basic is de
Advanced nog uitgerust met een paar extra’s;
Bluetooth en WiFi voor draadloze connectiviteit, een
gamecontroller voor manuele sturing en een laser(!)
geschikt voor het maken van gravures in bijvoorbeeld
karton, leer of hout.
Groei verder
Bovendien zijn zowel de Magician Basic als de Advanced
verder uit te breiden met een lopende band, sliding rail,
vision camera, AI-starter, Arduino Kit, verrijdbare trolley,
etc. Doordacht om complete productielijnen of logistieke
uitdagingen te simuleren.
19

DOBOT Magician Lite
Spelenderwijs programmeren met Scratch
Spelenderwijs programmeren met Scratch
DOBOT Magician Lite is een multifunctionele
lichtgewicht robotarm. Het is een veilig instapmodel
speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit het PO en de
onderbouw van het VO (K12). Ze kunnen hier hun eerste
stappen maken in het leren begrijpen van kunstmatige
intelligentie (AI).
Legio aan soft- en hardware interactie methoden
Je geeft hiermee leerlingen de vrijheid om te kunnen
creëren en spelenderwijs te leren hoe met kunstmatige
intelligentie en mechanica te werken.
DOBOT competities
Bovendien organiseren we Robotwedstrijden om de
interesse van leerlingen en studenten in techniek te
vergroten en hiermee meer betrokkenheid te creëren.
Wie zegt dat techniek niet leuk is?

Bekijk product
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DOBOT Magician Lite
Maak kennis met kunstmatige
intelligentie en leer spelenderwijs
programmeren met Scratch.

Max. bereik
340mm

Laadvermogen
0.25KG

Repeatability
0.2mm

Uitstekende prestaties
Magician Lite is compact en weegt slechts 2,4
kg. Dit beperkte gewicht maakt hem draagbaar
en hierdoor eenvoudig en flexibel in te zetten. De
repeteernauwkeurigheid is 0,2 mm, het laadvermogen
0,25 kg en het werkbereik heeft een radius van 340 mm.

Suction Cup

Soft Gripper

Pen Holder

Compleet en veilig
Magician Lite is eenvoudig om te bouwen voor
vele bewerkingsmogelijkheden. Het verwisselbaar
eindgereedschap, zoals een zachte grijper, zuignap of
penhouder worden standaard meegeleverd. DOBOT
Magician Lite Robotarm heeft een botsdetectiefunctie en
is volledig veilig voor kinderen.
‘Start from Scratch’
Begin bij het begin. Kinderen leren in het basisonderwijs
programmeren met Scratch, maar “Machine Thinking”
hoort ook bij k
 unstmatige intelligentie (AI). Magician Lite
laat zich sturen door commando’s uit Scratch.
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Ook geschikt voor onderbouw VO
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DOBOT Magician Lite AI Teaching Kit
Leer de basis van AI op een leuke en
creatieve manier
Bekijk product

Leer door te spelen
Met de DOBOT AI Teaching Kit kunnen docenten en
studenten binnen enkele minuten een real life-based AIoplossing opzetten. Door de Magician Lite te combineren
met deze Kit, kunnen studenten levensechte AIscenario’s ervaren, deelnemen aan een reeks praktische
activiteiten en worden geïnspireerd om prototypen van
hun eigen AI-oplossingen te maken.
De Kit biedt ook stap-voor-stap online tutorials om
beginners te helpen direct te beginnen.
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Leer robots “zien”
Optische tekenherkenning (OCR) | Magazijninvoer
Het magazijninvoersysteem maakt gebruik van
OCR-technologie om de tekens op de goederen te
identificeren en de robotarm de goederen in het
bijbehorende schap te plaatsen.
OCR wordt veel gebruikt voor automatisering en
optimalisatie van bedrijfsprocessen. OCR is ontstaan 
uit het scannen van gedrukte boeken met veel tekst,
maar kan nu teksten lezen die zo gevarieerd zijn als
kentekenplaten, productlabels en verkeersborden.
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DOBOT Competities
Presteer op Wereldniveau
Internationale Robotica Competities
DOBOT organiseert jaarlijks competities voor de beste
teams uit verschillende landen om te strijden voor de
titel “Wereldkampioen DOBOT Robotica”. De competities
zijn verdeeld in 4 groepen: Primary, Middle & High School
en University. Vrij vertaald voor Nederland: PO, VO, MBO
en HBO/Universiteit .

Meer informatie
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Pakkende thema’s
Elke competitie wordt rondom een actueel thema
georganiseerd en het is aan de teams om zo goed
mogelijk te presteren. Wil je meer informatie of je met
jouw opleiding ook mee kan doen aan deze competities?
Laat het ons weten!
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DOBOT AI-Starter
Kunstmatige intelligentie?
AI-Starter!
Bekijk product

AI staat voor Artificial Intelligence
Leerlingen en studenten leren programmeren door het
eenvoudig visueel slepen en neerzetten van commando’s
(in Blockly). Het logisch denkvermogen wordt bevorderd
en ze ontwikkelen zich in het tijdperk van kunstmatige
intelligentie.
Kunstmatige Intelligentie met AI-Starter
Grafische programmering maakt lesgeven leuk! Met de
Arduino-compatibel grafische programmeersoftware
kunnen leerlingen intuïtief programmeerkennis opdoen
en het logisch denkvermogen op een eenvoudige wijze
ontwikkelen. AI-starter wordt tevens ingezet tijdens de
internationale DOBOT competities.
28

Interface voor verschillende toepassingen
AI-Starter is uitgerust met XBEE, Bluetooth, universele
I/O, een seriële poort, I2C en andere interfaces. Hiermee
kunnen studenten hun fantasie de vrije loop laten en
komen ze steeds tot nieuwe ontdekkingen.

Smart Auto Pilot
AI-Starter heeft verschillende soorten sensoren
waaronder: een infrarood patrouille lijn, ultrasone golven
+ lichtgevoelige, kleuren- en geomagnetische sensoren.
Ervaar het genot van autonoom rijden dankzij de charme
van de stuurautomaat.
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DOBOT Arduino AI Kit
Arduino Artificial
Intelligence Suite
Bekijk product

Learning Kit voor kunstmatige intelligentie
De Arduino Artificial Intelligence Suite is uitgerust met:
DfRduino mega2560 V3(Arduino mega 2560 compatible)
besturingskaart, LED-indicator, joystick, schakelknop,
spraak- en visuele herkenningsmodules.
Open Source
Studenten kunnen snel aan de slag om de robotarm
te besturen via programmering en eenvoudig de
basiskennis van AI te begrijpen. Dankzij de open source
cultuur stimuleren we op een innovatieve manier het
creatieve denken.
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“WE DON’T STOP PLAYING
BECAUSE WE GROW OLD,
WE GROW OLD BECAUSE
WE STOP PLAYING”
- George Bernard Shaw -

Project Based Learning
Studenten leren stapsgewijs en van elkaar bij PBL
(Project Based Learning) opdrachten. Dankzij een
stap-voor-stap curriculum leren studenten interactieve
apparaten beter kennen; sensorperceptie, bediening van
de controller en de directe feedback van de apparatuur.
Leren in teamverband is niet alleen leuker, maar zeker zo
effectief.
Zet creatieve ideeën om in realiteit en leer tegelijkertijd
programmeren.
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DOBOT Conveyor Belt Kit
Slimme logistieke bewegingen
Bekijk product

Transportband
Deze mini-transportband is een geweldig onderdeel voor
het bouwen van een automatiseringsproces met uw
robot.
Foto-elektrische schakelaar
Detecteer of er objecten voor de foto-elektrische
schakelaar staan.

Maak je eigen productielijn
Een transportband met instelbare snelheid, voorzien
van een optische schakelaar en een RGB kleurensensor.
Gecombineerd met de DOBOT Magician toepasbaar in
een zeer realistisch gesimuleerde productielijn.
Waardevolle toevoeging
Deze transportband verplaatst niet alleen objecten, maar
met behulp van de fotocel / optische schakelaar kan
deze ook automatisch gestart en gestopt worden. De
RGB kleurensensor is een te gekke tool om producten te
scheiden of sorteren.
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Kleurensensor
Een eenvoudig te gebruiken RGB kleurensensor waarmee
u rode, blauwe en groene objecten kunt categoriseren.
25mm blokken
Deze kleurrijke (rode, groene en blauwe) blokken zijn
gemakkelijk te pakken, te verplaatsen en te stapelen.
Het ideale materiaal om automatiseringsprocessen
inzichtelijk te maken.
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DOBOT Sliding Rail Kit
Laat je Robot verder gaan

Sliding Rail
De uiterst nauwkeurige industriële lineaire rail zorgt
ervoor dat de Robot zeer soepel en coherent loopt.

Bekijk product

Gereedschapsset
Een volledige set inbussleutels maakt het afstellen
eenvoudig en vergemakkelijkt de installatie.

Lineaire verplaatsing
Met de sliding rail kan de horizontale werkruimte van
DOBOT Magician met 1 meter worden uitgebreid.
Over grote afstanden picken en plaatsen, maar ook
uitgebreide lasergravures, schrijf- en tekenopdrachten
worden nu opeens mogelijk.

Kabelbescherming
Met de drag-chain kabeldrager blijven de kabels niet
alleen goed beschermd, ze blijven ook netjes op hun
plaats, wat de levensduur bevordert.

Besparingen?
Laat de aankomende engineers zelf bedenken wat
de beste opties zijn. Meerdere Robotarmen en
productverplaatsing via transportbanden of 1 Robotarm
die over een grotere afstand dan zijn standaard bereik
taken uit kan voeren door de inzet van deze sliding rail.
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DOBOT Robot Vision Kit II
Een oog voor AI
Bekijk product

Visuele herkenning
DOBOT Robot Vision Kit II biedt een software en
hardware platform op basis van visuele ontwikkeling.
Met de voordelen van talrijke functies, stabiele prestaties
en handige bediening voldoet het perfect aan de
behoeften van visuele toepassingen. Denk hierbij aan
visuele positionering, meting, detectie en herkenning.
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Visuele hulpmiddelen en krachtige functies
Met meer dan duizend operators voor beeldverwerking,
krachtige algoritmen en een uitgebreide bibliotheek
voor visuele analysehulpmiddelen, stelt DOBOT Robot
Vision Kit II gebruikers in staat om snel een machine
vision-toepassingssysteem op te zetten. Geschikt voor
verschillende experimentele projecten en toepassingen.
Gebruiksvriendelijke interface
VisionStudio ondersteunt grafische interacties,
drag-and-drop acties en visuele ontwikkelingen. Het
configuratieinstellingsproces is eenvoudig en flexibel,
terwijl de Backstage- en Output-interfaces moeiteloos
kunnen worden aangepast.
Intuïtieve en effectieve onderwijsdemo’s
Talrijke onderwijsdemo’s, inclusief: kleurherkenning,
barcodeherkenning, karakterherkenning, meting,
kalibratie, uitlijning, beeldverwerking, enz., worden
met de DobotVisionStudio meegeleverd. Hiermee
worden gebruikers goed geholpen om de basis- en
bedieningsprincipes van de DOBOT Robot Vision Kit II
duidelijk en intuïtief te begrijpen.
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DOBOT M1
SCARA Robotarm
Kosteneffectief
Intelligente Robotarm geschikt voor de lichte industrie.
Met een grote precisie, breed werkbereik en vele functies
is deze breed inzetbaar. DOBOT M1 kan meerdere
functies in een assemblagelijn realiseren. Is zelfs
geschikt voor taken zoals solderen en i.c.m. de DOBOT
Robot Vision Kit II te gebruiken bij projecten waarbij
visuele herkenning nodig is.
Plug & Play
Geen complexe installatie vereist, M1 kan direct worden
aangesloten en is gemakkelijk door 1 persoon te
verplaatsen.
Doordacht ontwerp
Door het geïntegreerde ontwerp verbetert de
werkefficiëntie tussen de servoaandrijving en het
besturingssysteem aanzienlijk.

Bekijk product
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Gemak door eenvoud
Dankzij de eenvoudige en beknopte mechanische
structuur kan M1 efficiënt werken en is het perfect voor
verschillende assemblagelijnen.
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DOBOT M1

DOBOT M1
Optionele kits

Extreme precisie

Basic Kit:
Air pump, Suction cup en Gripper

Precisie
0.02mm
Werkbereik
400mm
Laadvermogen
1.5kg

De kracht van technologie
Een perfect gekalibreerde servomotor, de grote
overbrengingsverhouding en het kinematisch algoritme
in DOBOT M1 toont de ideale mix van kracht en snelheid.
De M1 is een SCARA Robot die zijn mannetje staat
binnen en buiten het onderwijs.
2000m/s

4

1000mm/s

Lineaire snelheid

Graad van vrijheid

Z-as snelheid

100-240V 560/60 Hz

RS-232, Ethernet

WIFI, Bluetooth

Stroomvoorziening

Communicatie-interface

Communicatie-interface
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Maker Kit:
Penhouder, Laserdiode en 3D-Printkop

Extentional connector:
DB1, DB62 met kabel en 4-kanaals Switch Kit
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DOBOT M1 + AGV
Automated Guided Vehicle
Experimenteel ontwikkelingsplatform
De M1 Robot, met een intelligent mobiel chassis, kan
verschillende praktische scenario’s voor universiteiten
en onderzoeksinstellingen simuleren. Denk aan
automatisch traceren en navigatie door secundaire doel
positionering.
Terug naar het Lab
Het platform kan voldoen aan uw conceptuele begrip van
industriële Robots, AGV, MES en intelligente productie
onderzocht door industrie en universiteiten. Een
naadloze overgang tussen het laboratorium en de fabriek
is op deze manier te bereiken.

Bekijk product
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DOBOT CR5
Collaboratieve 6-assige Robot
Effectieve hulp
DOBOT CR5 is ideaal voor kleine en middelgrote
bedrijven, researchers en iedereen die behoefte
heeft aan een intuïtieve en handige Robot. Het is een
nieuwe generatie niet-programmeerbare, zelflerende
en intelligente 6-assige Robot die effectief helpt het
industriële automatiseringsproces te versnellen.
Smart sensortechnologie met AI-baan reproductie
Handelingen worden sneller, nauwkeuriger en zonder
inzet van extra personeel uitgevoerd zodat de
bedrijfsproductiviteit toeneemt en de kosten binnen de
perken blijven.

900mm
Bereik

5kg
Laadvermogen

23kg
Gewicht

Ø128 mm
Bekijk product
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Sokkel
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DOBOT SA Series
DOBOT SA3-400
Bekijk product

DOBOT SA3-400
DOBOT SA3-400 is een 4-assige industriële
robotarm geproduceerd door DOBOT. Met een
reproduceerbaarheid van ± 0,01 mm aan het einde, een
maximaal laadvermogen van 3 kg en een werkbereik van
400 mm, is SR4-1 geschikt voor toepassingen die zowel
lage kosten als hoge prestaties vereisen voor superhoge
nauwkeurigheid en hoge snelheid.
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DOBOT SA Series
DOBOT SA6-600
Bekijk product

DOBOT SA6-600
DOBOT SA6-600 heeft een sterke stijfheid,
betrouwbaarheid en een betaalbare prijs, een maximale
belasting van 6 kg en een werkbereik van 600 mm.
Installatie, bediening en onderhoud van DOBOT SA6-600
kan uiterst flexibel en eenvoudig zijn.
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DOBOT SR Series
DOBOT SR4-560
Bekijk product

DOBOT SR4-560
DOBOT SR4-560 is een 6-assige industriële robotarm met
een maximale belasting van 4 kg, een herhaalbaarheid
van de eindpositie van ± 0,02 mm en een maximaal
werkbereik van 560 mm. Het lichtgewicht en compacte
ontwerp maakt het de ideale keuze voor industriële
lijnactiviteiten.
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DOBOT SR Series
DOBOT SR6-920
Bekijk product

DOBOT SR6-920
DOBOT SR6-920 heeft een maximaal laadvermogen
van 6 kg en een werkbereik van 920 mm. De 6-assige
robot is zeer flexibel in te stellen, perfect voor
automatiseringstaken in krappe ruimtes.
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DOBOT Mooz 2 Plus
Transformeerbare metalen 3D-printer
van industriële kwaliteit
Alles-in-één ontwerp
Verwisselbare koppen voor 3D-printen, laser graveren
en CNC-verspanen. De lineaire geleidingsbaan van
industriële kwaliteit, de stappenmotor en een CNCgefreesde behuizing houden Mooz stabiel en nauwkeurig
tot 0,02 mm. Snelle montage en de eenvoudig te
gebruiken controller maken Mooz geschikt voor
beginners, ontwerpers en docenten. Wordt standaard
geleverd met bijbehorende beschermhoes.
Maak uw ideeën mogelijk tegen lagere kosten
Het 3-in-1 ontwerp van Mooz 2 Plus maakt het mogelijk
dat u kunt 3D-printen, lasergraveren en CNC-frezen met
slechts één machine. Door simpelweg de verschillende
koppen te wisselen kunt u veel geld besparen. Mooz: uw
creatieve ideeën worden snel werkelijkheid.
DOBOT Mooz heeft de iF DESIGN AWARD 2018 Product
video gewonnen voor het meest innovatieve ontwerp.

Bekijk product

50

51

DOBOT Mooz 3z
3D-printen in 3 kleuren
Wat is er zo fascinerend aan DOBOT Mooz 3z?
De jongste telg in de Mooz familie is een modulaire
3D-printer geschikt voor het mengen van kleuren. Ze
heeft een delta structuur en een hoge afdruk efficiëntie.
3 kleuren printkop
Eenvoudig met gemengde kleuren kunstwerken maken.
M.b.v. de controller zijn de verschillende invoersnelheden
van de drie verschillend gekleurde filamenten in te
stellen. Er zijn twee schema’s voor het mengen van
kleuren in CMY(K)-kleurenmodus om de gewenste
kleurpatronen in 3D te printen.
Geschikt voor een groot publiek
Een snelle assemblage, de gebruiksvriendelijke controller
en app en een rijk printkleurenpatroon maken Mooz 3z
geschikt voor beginners, doe-het-zelvers, studenten en
kunstenaars.

Bekijk product
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Referenties
Aan het woord:

Referenties
Aan het woord:

“De verwondering van het leren met Dobot wordt
door leerlingen als een feestje ervaren.”

“1 voor allen en allen voor 1. Niet bij Dobot! Niet 1
robot voor allen, maar allen 1 eigen Dobot. Iedereen
wil er toch 1 voor zichzelf?”

Rian Dings
Initiator TechKicks!
Vernieuwer, Verbinder, Veranderaar en Facilitaire Vakidioot
IguanaFM

“Techniek is overal, met de eenvoudig
programmeerbare robot kun je er gemakkelijk
en succesvol kennis mee maken.”
Johannes Windstra
Docent Produceren Installeren Energie (PIE)
Mondial Beroepscollege Nijmegen

“De Dobot Magician is de perfecte robot voor
het onderwijs. Zo kunnen we de leerlingen beter
voorbereiden op de toekomst.”
Michiel Van den Bussche
Coördinator VMBO bovenbouw Basis en Kader
Docent Reynaertcollege en Centrum voor Toptechniek
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Wilco Griffioen
Consulent Beroepsonderwijs Techniek regio Midden en Noord
Stichting Consortium Beroepsonderwijs / Platform (V)MBO
Techniek

“We zijn gestart met Robotica omdat de leerlingen er
weinig kennis van hebben en het bij manufacturing
belangrijk gaat worden, zoal niet is. Het leren denken
in oplossingen en mogelijkheden wordt hierdoor ook
gestimuleerd.”
Gerie Bosman
Docent WTC en WMO
ROC Mondriaan

“Vooral de modulaire opzet spreekt ons aan.”
Jeroen van Hal
Engineer low-flow fluidics handling technology
Bronkhorst High-Tech B.V.
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Nawoord

“Nu is het juiste instapmoment voor Robotica!”
We kunnen het de jeugd niet onthouden zich te
ontwikkelen in k
 unstmatige intelligentie. Deze generatie
verdient het om tijdig kennis te nemen van Robotica en
wij zullen u hierbij ondersteunen.
“DOBOT is voor iedereen!”
We staan nog steeds bovenaan het lijstje van de meest
innovatieve landen ter wereld, maar vergis je niet; dit is
gebaseerd op uit het verleden behaalde resultaten. Om
toonaangevend te blijven in deze sector zullen we met
een brede basis moeten starten.
“Wij zijn er klaar voor!”
Om samen met jullie de competitie “Machine Learning”
op wereldniveau aan te gaan; met onze line up van
producten, gratis lesmateriaal ontwikkeld door docenten
uit de vervolgopleidingen, ondersteuning op locatie en
jullie motivatie zorgen we ervoor dat we mee blijven
tellen.

Machine Learning
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www.dobot.nu

Bel ons 085 - 401 25 92
J. F. Vlekkeweg 10-13 5026 RJ Tilburg

