
 

Axel Springer drukexperts bestelt IDS-3D van Q.I. Press Controls 
 
Oosterhout, november 2015 – De drukexperts van Axel Springer, de leidende digitale uitgever in Europa, hebben een 
IDS-3D automatiseringspakket besteld van Q.I. Press Controls. De Axel Springer drukkerij in Berlijn-Spandau is de 
derde drukkerij van de organisatie die kiest voor een volautomatische oplossing van de nummer één leverancier van 
optische meet- en regelsystemen.  
 

Q.I. Press Controls ontving onlangs de order van Axel Springer Druckhaus Spandau 
(ASDS) voor een automatiseringspakket. ASDS koos een installatie van 26 IDS-3D 
camera’s met kleurregister en densiteitregeling. De camera’s bevatten stuk voor stuk 
de opties Automatic Ink Mist Shield (AIMS), inkductor control, fault detection, 
dampening control en front-to-back register control. Vijf mRC-3D camera’s zijn 
aangeschaft voor afsnijregister met de opties AIMS, motorized scanner transport, 
side-lay ribbon control en folder compensation. Het Intelligent Quality Management 
(IQM) zal de registratie van de camera’s monitoren. Q.I. Press Controls zal de 
systemen installeren op dertien van de 24 torens en op vier van de acht vouwers van 
de manroland COLORMAN krantendrukpers in de drukkerij in Berlijn-Spandau.  
 
Stefan Fricke, projectleider kleurregister en densiteitsregeling bij Axel Springer, geeft 
commentaar op de keuze voor Q.I. Press Controls: “Onze experts zijn ervan 
overtuigd dat de IDS-3D voor densiteitregeling en kleurregister gaat zorgen voor 
aanzienlijke reducties in werklast en voor een toename in drukkwaliteit. We zijn van 
plan om de hechte relatie met Q.I. Press Controls en EAE te behouden in de 
toekomst, specifiek voor het samenwerken om een nieuw overkoepelend 
controleplatform te ontwikkelen voor alle drukkerijen in de Axel Springer groep.”  
 
Directeur van Q.I. Press Controls, Menno Jansen, vertelt over de voordelen van het 
systeem besteld door ASDS: “Met de IDS-3D kunnen we de kleurdensiteit meten 
volgens het CIElab-systeem zonder markeringstekens. Dit heeft een drietal gevolgen 

voor de drukkerij: 1) Het aantal drukkers wordt gereduceerd; 2) de drukkwaliteit neem toe; 3) het IQM automatiseert de 
technische en kwaliteitsdocumentatie. Deze positieve gevolgen zullen op hun beurt zorgen voor sneller, effectiever en 
betrouwbaar teamwerk.” De Menno Jansen spreekt van een win-win situatie, aangezien de voordelen zorgen voor korte 
terugverdientijd van de investering. 
 
De recente samensmelting van Q.I. Press Controls en EAE maakte de keuze voor Q.I. Press Controls ook tot een 
strategische. Michael Schandelmaier, projectmanager van ASDS, geeft aan dat deze samensmelting voor ASDS een 
mogelijkheid creëerde tot het verenigen van de controleplatformen over de verschillende Axel Springer drukkerijen. 
Directeur van QIPC – EAE Erik van Holten laat weten dat de organisaties nauw blijven samenwerken om deze 
overkoepelende controleplatform te ontwikkelen: “De specialiteiten van Q.I. Press Controls en EAE samen maken het 
mogelijk om het gehele drukproces bij Axel Springer te automatiseren.”  
 

Over Axel Springer Druckhaus Spandau GmbH & Co. KG: 
Axel Springer Druckhaus Spandau is een drukkerij behorende tot Axel Springer AG, de 
toonaangevende digitale uitgever in Europa. De drukkerij produceert negen dagbladen, twee 
weekbladen, vijf zondagkranten en commerciële producten voor verschillende marktsegmenten. 
Met de modernste druktechnieken stelt de organisatie hoge eisen aan de kwaliteit van haar 
producten voor de reclame- en tijdschriftenindustrie. 
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Over Q.I. Press Controls: 
Q.I. Press Controls ontwikkelt en levert innovatieve, hoge kwaliteit optische meet en regelsystemen. Wij zijn wereldwijd actief in de 
magazine- en krantendruk industrie. Onze totaal oplossingen worden ondersteund door een wereldwijd service netwerk. Deze 
betrouwbare systemen zijn bewezen in de markt van bestaande en nieuwe drukpersen en bieden onze klanten structureel betere 
resultaten.   
 
I am here… for you! 
 
Voor meer informatie: www.qipc.com 
 

http://www.qipc.com/

